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Resumo: Contextualização: A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) aborda o paciente como um todo e sua relação com fatores ambientais ou climáticos e
emocionais. A palavra “Bi” em chinês significa uma obstrução, sendo a dor nas articulações, um dos sintomas mais comuns na síndrome Bi. Clinicamente, a
síndrome Bi cobre muitas formas agudas ou doenças crônicas na medicina ocidental ou alopática, incluindo as doenças da medula espinhal cervical afetando
áreas da coluna e causando distúrbios neurológicos comuns em cães. Objetivos: O objetivo do presente relato é descrever a avaliação e o tratamento de um
cão acometido por síndrome bi, no formato de estudo de caso clínico, com enfoque na inspeção da língua. Métodos: Um cão da raça pointer de seis anos
com queixa principal de dor na região cervical apresentou em exames radiográficos: diminuição do espaço intervertebral entre C3-C6; espondilose ventral
anquilosante em T3-4, T4-5 e T5-6, em diferentes graus e diminuição de espaço intervertebral em T9-10, T10-11, T11-12 e mais discretamente em T12-13.
Após avaliação, tanto pela visão ocidental como pela Medicina Tradicional Chinesa, o animal apresentou características de Síndrome Bi dolorosa, deficiência
de Yang, Qi e Xue, que incluíam a língua flácida de coloração pálida, pouca saburra e fissuras. Resultados e Conclusões: Foram realizadas sete sessões semanais
de eletroacupuntura e prescrição de fórmulas magistrais chinesas de ervas medicinais, sendo observada a melhora da dor e evolução das características da
língua.
Palavras-chave: Acupuntura, Fórmulas magistrais chinesas, Síndrome Bi, Cervicalgia.
Abstract: Background: Traditional Chinese Medicine (TCM) addresses the patient as a whole and its relationship with environmental or climatic and emotional
factors. The Chinese word “Bi” means an obstruction; joint pain is one of the most common symptoms in Bi syndrome. Clinically, the Bi syndrome covers many
acute forms or chronic diseases in Western or allopathic medicine, including cervical spinal cord diseases affecting areas of the spine and causing common
neurological disorders in dogs. Objectives: The aim of this report is to describe the evaluation and treatment of a dog affected by bi syndrome, in the format
of a clinical case study, with a focus on inspection of the tongue. Methods: A six-year-old pointer dog with a chief complaint of pain in the cervical region,
presented it in radiographic exams: decreased intervertebral space between C3-C6; ankylosing ventral spondylosis in T3-4, T4-5 and T5-6, in different degrees,
and decreased intervertebral space in T9-10, T10-11, T11-12 and more discreetly in T12-13. After evaluation, both by the Western view and by Traditional Chinese
Medicine, the animal presented characteristics of Bi Pain Syndrome, deficiency of Yang, Qi and Xue, which included a flaccid pale tongue, little coating and
fissures. Results and Conclusions: Seven weekly sessions were held of electroacupuncture and prescription of Chinese master formulas of medicinal herbs, being
observed the improvement of pain and evolution of the characteristics of the tongue.
Keywords: Acupuncture, Chinese herbal formulas, Bi syndrome, Cervical pain.

1. Introdução
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) aborda o paciente
como um todo e sua relação com fatores ambientais ou climáticos e emocionais. As substâncias vitais importantes são
denominadas de Qi (energia vital), Sangue, Yin e Yang, Mente
(Shen) e Jin Ye (líquidos corpóreos). Os órgãos e vísceras possuem funções diferenciadas e refletem hipoatividade ou hiperatividade, bem como a deficiência ou excesso de uma das
substâncias vitais. O desequilíbrio, ou seja, a doença ocorre
por uma série de fatores que devem ser considerados no paciente doente 1 .
A palavra “Bi” em chinês significa uma obstrução. Síndrome Bi refere-se à síndrome caracterizada pela obstrução
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de Qi e sangue nos meridianos devido à invasão de vento patogênico externo, frio e umidade, manifestada como irritação, dor, dormência, sensação de peso, inchaço das articulações e membros, limitação de movimentos e assim por diante. Como a dor nas articulações é um dos sintomas mais
comuns na síndrome Bi, editores ocidentais frequentemente
traduzem a síndrome Bi em “Síndrome de Artralgia” (ou “Síndrome da obstrução dolorosa”). Clinicamente, a síndrome
Bi cobre muitas formas agudas ou doenças crônicas na medicina ocidental ou alopática, como doenças reumáticas, artrite reumatóide, osteoartrite, fibrosite, lúpus, gota, neuralgia
e outros. De acordo com a teoria da MTC, a síndrome Bi pode
ser causada tanto por fatores externos ou internos. No caso
de fatores externos, seriam a invasão dos músculos, articulações e meridianos por vento patogênico, frio e umidade. Com
relação a fatores internos, uma fraqueza geral do corpo bem
ISSN 2177-9910
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como do Qi defensivo pode causar o enfraquecimento da resistência a patógenos, marcados por disfunções da pele e dos
poros bem como do Qi defensivo. Como resultado do vento
patogênico, frio e umidade podem facilmente invadir o corpo
causando a síndrome Bi 2 .
O diagnóstico pela observação da língua proporciona indícios claramente visíveis da desarmonia do paciente, reflete
o padrão básico e subjacente. A observação da língua está
baseada em quatro itens principais: a cor do corpo da língua, a forma do corpo, o revestimento e a umidade. A cor do
corpo indica as condições do Sangue, Qi Nutritivo e órgãos
Yin; reflete condições de Calor ou Frio e Yin ou Yang. A forma
do corpo indica o estado do Sangue e do Qi Nutritivo; reflete
condições de Excesso ou de Deficiência. O revestimento indica o estado dos órgãos Yang; reflete condições de Calor ou
Frio e de Excesso ou de Deficiência. A umidade indica o estado dos Fluidos Corpóreos 1 .
Acupuntura é uma técnica milenar, porém reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) somente em 1995 e mais difundida no Brasil nas últimas três
décadas. Apesar da eficácia e comprovação científica, existe
uma dificuldade de compreensão da sua linguagem e raciocínio 3 .
Segundo Liu et al. 4 as doenças da medula espinhal cervical podem afetar várias áreas da coluna e são distúrbios neurológicos comuns em cães. A gravidade desses distúrbios pode
ser classificada em cinco níveis com base nos seguintes sinais
clínicos: grau 1, dor na região cervical; grau 2, tetraparesia
ambulatória (ou hemiparesia); grau 3, tetraparesia não ambulatória (ou hemiparesia); grau 4, tetraplegia; e grau 5, tetraplegia sem dor profunda. Os tratamentos geralmente são
divididos em duas categorias: terapias conservadoras e tratamentos cirúrgicos. As terapias conservadoras são não invasivas e incluem medicação (analgésicos e antiinflamatórios),
reabilitação e confinamento. Tratamentos cirúrgicos, como
descompressão e fixação são considerados invasivos. A escolha do tratamento depende da gravidade da doença, condição do cão e considerações econômicas. Certos cães precisam de cirurgia, enquanto alguns proprietários optam por
tentar terapia não invasiva, incluindo acupuntura. Existem
diversos relatos de animais com doença de disco intervertebral, de diversos graus, sendo tratados com sucesso com acupuntura, eletroacupuntura e fitoterapia chinesa 4,5,6,7,8,9 .
O objetivo do presente relato é descrever a avaliação e o
tratamento de um cão acometido por síndrome Bi, no formato de estudo de caso clínico, com enfoque na inspeção da
língua.
2. Relato de Caso
2.1. Histórico do paciente
Um cão da raça pointer, fêmea de seis anos de idade, peso
25Kg, foi encaminhado ao atendimento veterinário após episódios de dor intensa com vocalizações especialmente no momento que se alimentava, pois a vasilha ficava no chão, sendo
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necessário que a cadela abaixasse a cabeça para comer a ração seca. Exames radiográficos preliminares, somente da região cervical, mostraram diminuição do espaço intervertebral entre C3-C6. Vinha sendo tratado com analgésicos (gabapentina 10mg/Kg, a cada 12h) e foi recomendado o tratamento complementar com acupuntura em outubro de 2020.
Durante o exame físico na primeira sessão, notou-se além da
cervicalgia, sinais dolorosos em coluna tóraco lombar, lombar, coxal, dor miofascial e abdômen tenso. Foi realizado novo
exame radiográfico em 05/11/2020 que mostrou “espondilose
ventral anquilosante em T3-4, T4-5 e T5-6, em diferentes graus
e diminuição de espaço intervertebral em T9-10, T10-11, T1112 e mais discretamente em T12-13”.
Exame ultrassonográfico abdominal realizado em abril de
2020 indicou “pequenas concreções biliares depositadas no
fundo da vesícula biliar (o que pode ser interpretado pela MTC
como início de calor-umidade na Vesícula biliar), baço discretamente aumentado” e demais órgãos com características
e dimensões dentro do normal.
2.2. Avaliação energética pela MTC
A presença de dor corresponde pela MTC a uma síndrome
de obstrução de energia (Qi) e Sangue denominada de Síndrome Bi. Além disto, o cão apresentava características como:
preferência por ambientes quentes e macios, medroso, temperatura do corpo tendendo a fria (exceto cabeça), pulso profundo, pelame seco e propenso a alergias, que, segundo a
MTC, sugeriam um padrão de frio, deficiência de Qi e Xue. O
que indicaria uma Síndrome dolorosa tipo Bi óssea por Vento
Frio.
Segundo MTC e o diagnóstico pelos Oito Princípios, estes sinais sugerem padrão interior, deficiência, frio. O padrão
de frio, que pode ser por invasão exterior ou interior, pode
ser sugerido pela preferencia por ambientes quentes e macios, além de temperatura corpórea tendendo a fria, exceto
na cabeça. No entanto, o pelame seco e propenso a alergias
cutâneas sugerem deficiência de Sangue, além do comportamento medroso, pode sugerir deficiência de Sangue no Coração ou Fígado. Além disto, a deficiência de Sangue nos meridianos pode levar a invasão exterior de patógenos, como o
Vento-Frio. O pulso profundo indica deficiência que pode ser
das substancias vitais Qi, Sangue, Yin e Yang, necessitando de
mais dados para confirmar, como exame da língua.
A língua também apresentava algumas características, tais
como coloração pálida, pouca saburra principalmente na porção media a cranial, flacidez e fissuras, que corroboram o diagnóstico de deficiências de Qi (flacidez) e Sangue (palidez
e secura) e Yin (principalmente devido à falta saburra e presença de fissuras na região do aquecedor superior e médio,
que correspondem aos órgãos Coração, Pulmão, Baço, Estômago, Vesícula biliar e Fígado).
2.3. O tratamento
O tratamento foi orientado de acordo com o diagnóstico
de síndrome Bi óssea por Vento, Frio e Umidade, pelos sinais radiográficos de espondiloses que correspondem a grau
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de mucosidade calor, sendo utilizados pontos para eliminar
vento-frio umidade, e circular o fluxo de Qi e Xue para eliminar a dor (Tabela 1).
Problema
Deficiência de
Yang
Deficiência de
Yin
Deficiência de
Yin e Qi do Rim

Pontos
Bai-hui, Jian-jiao, B-23, B11, B-40, VB-34, VB-39
B-23, R-3, BP-6, R-1, R-6, R10
R-3, R-10, B-23, B-26, Shen
shu, Shen-peng, Shen-jiao,
F-3, BP-6, BP-9, E-36, IG-10
e IG-11

Pontos locais
(pescoço)

VB-20, VB-21, B-10, ID-16,
Jiu-wei (nove execuções)

Finalidade
Tonificar
Yang do rim
Tonificar
Yin do rim
Tonificar
ambos
e
eliminar
ventoumidade

Tabela 1: Principais pontos utilizados durante o tratamento
e sua finalidade.
No ambulatório da Pós-graduação em Acupuntura Veterinária, realizado na FAMESP (São Paulo, SP), o animal foi tratado com sessões semanais iniciando sempre com moxabustão, seguida de eletroacupuntura 2-15Hz por 20 minutos, variando os pontos usados em cada sessão, em um total de sete
sessões, semanais no início e depois quinzenais (Figura 1).
Além disto, também foram receitadas fórmulas magistrais chinesas compostas de ervas medicinais, como, por exemplo,
Yan Hu Suo Zhi Tong Pian (duas cápsulas BID; Guan ci Tang ®)
e Xiao Yao San (uma cápsula TID; Sun Ten ®) (Tabela 2), de
acordo com o diagnóstico de Sindrome Bi dolorosa e o padrão desequilíbrio do eixo Madeira-Terra, levando a deficiência de sangue do Fígado e Baço e Estomago. A fórmula Yan Hu
Suo Zhi Tong Pian tem o objetivo de circular o Sangue, aliviar
o fluxo de Qi e o desconforto, sendo o ingrediente principal
Coridalis rhizoma, sendo que a moxabustão teve o objetivo
de expulsar o Frio e circular o fluxo Qi e Sangue. Já a fórmula
Xiao Yao San harmoniza Fígado e Baço/Estômago, tonifica o
Sangue e alivia a estagnação do Qi do Fígado, melhorando
humor e ansiedade.

Figura 1: Cadela relaxada durante a sessão de
eletroacupuntura no ambulatório da pós graduação em
Acupuntura Veterinária, realizado na FAMESP.
Fórmula
Yan Hu
Suo Zhi
Tong
Pian*
Xiao Yao
San**

Ervas Medicinais da Composição
Yan hu suo – Corydalis yanhusuo
Bai zhi – Angelica dahurica
Xiang fu - Cyperus rotundus
Chuan Xiong – Ligusticum chuanxiong
Chai hu – Radix bupleuri
Gan cao – Radiz glycyrrhizae
Bai shao – Radix paeonia alba
Bai zhu – Rhizoma atractylodis machocephalae
Fu ling – Scletorium poria cocos
Dang gui – Radix angelica sinesis
Di huang – Radiz rehmanniae, ou Shu di huang –
Radix rehmanniae praeparata

Tabela 2: Fórmulas magistrais chinesas utilizadas e sua
composição de ervas medicinais.
Fontes: * https://www.activeherb.com/yanhu/,
** Chinese Herbal Formulas for Veterinarians

3. Discussão
2.4. Resultados
Houve melhora gradativa, com diminuição significativa
de vocalizações de dor durante alimentação, nosso principal
indicativo de presença de dor. Além da melhora progressiva
das características pela MTC da língua.
O exame de inspeção da língua no dia 1 (15/10/20) revelou secura, flacidez, palidez da língua na base até metade,
presença de fissuras profundas, ausência de saburra na porção média até a ponta. Após quatro sessões (12/11/20) persistia ainda um pouco de flacidez, presença de saburra em toda
a extensão da língua e fissuras menos profundas, e mais umidade. Após sete sessões (26/11/20), ou seja, 46 dias de tratamento, observou-se presença de saburra recobrindo toda a
língua, fissuras menos profundas e língua menos flácida (Figura 2).

A dor pela visão da medicina tradicional chinesa é uma
obstrução do fluxo de Qi e Sangue, denominada de Síndrome
Bi, devido à invasão de fatores patogênicos como Vento, Frio
e Umidade, podendo ser devido a uma deficiência prévia do
paciente que permite a facilidade de entrada destes fatores.
Além disto, com a cronicidade ocorre acometimento de estruturas com o aparecimento de discopatias e espondiloses,
sendo considerada uma síndrome Bi óssea 1 . O presente caso
manifestou alterações radiográficas compatíveis com Síndrome Bi óssea e uma debilidade de Qi e Xue facilitando a invasão de patógenos exteriores.
A análise da língua é bastante utilizada para diagnóstico
em humanos, mas poucos trabalhos veterinários apresentam
esta informação. Neste relato, as principais características
observadas foram: palidez, flacidez, fissuras e pouca saburra.
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Figura 2: Fotos ilustrativas da inspeção da língua no
primeiro dia de atendimento (15/10/2020) demonstrando
flacidez, palidez e fissuras profundas e sem saburra; com 27
dias de tratamento, preenchimento de saburra e fissuras
menos profundas (12/11/2020); com 46 dias de tratamento,
saburra recobrindo toda a língua e melhora acentuada das
alterações (26/11/2020).

A coloração do corpo da língua pálida indica tanto uma deficiência do Yang como do Sangue, neste último caso a mesma
se apresenta seca. A língua normal deveria ter um revestimento branco fino, conhecido como saburra. A saburra é
considerada subproduto do processo digestivo do Estômago,
sendo que a sua ausência pode significar uma deficiência do
mesmo. A ausência parcial de revestimento indica deficiência de Yin do Estômago. A flacidez e as fissuras podem significar uma deficiência do Yin ou do Jin Ye, ou seja, líquidos
corpóreos cuja formação ocorre no estômago 1 .
No estudo de Shaver et al. 10 , as línguas de 99 cães com
ou sem Sindrome Bi, foram analisadas para avaliar a vitalidade/Espirito (Shen) ou Essência do Rim, (vitalidade da língua presente indicativo de Essência Rim robusta; flacidez da
língua -– debilidade na Essência). Foram consideradas também a presença de fissuras (difusas, ligeiramente difusas, centrais e/ou lados) e as seguintes cores: pálido, lilás, rosa, roxo
ou vermelho. As representações de um padrão normal foram
incluídas na categoria “centro e/ou lados” (cães com uma única fenda longitudinal central, ou uma rachadura central com
duas outras rachaduras longitudinais bilaterais aproximadamente a meio caminho entre o centro e o lado). A categoria
“fissuras leves difusas” continha cães com muitas fissuras horizontais e/ou longitudinais que eram bastante rasas e a categoria “fissuras difusas” continha cães com o mesmo padrão,
mas com rachaduras mais profundas. Assim sendo, as fissuras longitudinais e profundas do caso relatado correspondem
a um padrão de deficiência de Essência do Rim severa e do
Espirito (Shen).
Ainda no estudo de Shaver et al. 10 , a cor da língua foi considerada uma variável não significativa, enquanto que a correlação mais forte entre a aparência da língua e a síndrome
Bi óssea pertence a alterações do Espírito ou essência mental
(Shen), e portanto a deficiência de essência do Rim. Como,
por exemplo, representada por uma língua um pouco caída
sobre o assoalho da boca, ou flácida, em um animal de 13
anos com síndrome de dor miofascial crônica e generalizada,
osteoartrite do quadril, dor em cotovelo e coluna vertebral.
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Estatisticamente, cães com síndrome Bi óssea foram significativamente mais propensos a ter línguas com Espírito ou essência mental (Shen) pobre do que cães sem Bi óssea. Rachaduras foram um indicador menos significativo de Síndrome
Bi óssea do que presença de Espírito-Shen, mas ainda foram
consideradas informativas. Os autores concluíram que o processo de envelhecimento e a síndrome Bi compartilham de
padrões de MTC comuns, tanto para Deficiencia de Yin como
Yang do Rim. Padrões normais de rachaduras da língua foram mais comuns para ambos os grupos, mas as rachaduras mais difusas foram mais prevalentes entre cães com síndrome Bi óssea, enquanto 88,24% de cães com fissuras profundas e difusas também apresentaram a síndrome, como no
caso relatado aqui.
O exame da língua do presente caso revelou um padrão
de deficiências de Jin Ye ou Yin pelas fissuras, prováveis deficiências de Estômago pela ausência de saburra, de Sangue e
Qi pela palidez e secura. A evolução da língua permitiu acompanhar a melhora dos sinais conforme o tratamento era realizado, especialmente o aumento da saburra, cobrindo uma
maior extensão da língua após quatro ou cinco sessões, bem
como as fissuras menos profundas e a língua menos flácida.
O uso da fórmula harmonizadora do Fígado e Baço/Estômago
foi importante para a melhora deste aspecto, pois tirando a
provável causa da deficiência do Baço e Estômago, a estagnação Qi do Fígado e tonificando o Baço e o Sangue, o Estômago pode cumprir sua função mais adequadamente, promovendo a formação de saburra. O comportamento da cadela melhorou também, menos ansiosa durante o transporte
para a sessão, logo deitava relaxada na maca e na volta para
casa.
Em outro estudo, Hayashi et al. 6 , o tratamento de síndrome Bi cervical de uma cadela tetraparética e incapaz de
locomoção foi abordada com eletroacupuntura e fórmulas magistrais chinesas: Du Huo Ji Sheng Tang e Guei Fu di Huang
Wan, a primeira para tratar Sindrome Bi por Vento-Frio-Umidade por deficiência de Rim e Fígado e deficiência Qi e
Xue e a outra para tonificar o Yang do Rim e ajudar a expulsar o Frio. Houve retorno da locomoção com 14 dias de tratamento, sendo depois utilizada a fórmula Gui Pi Tang para
tonificar o Sangue e o Baço e Coração6. Sugerem-se mais estudos com o uso de diferentes fórmulas adequadas para o padrão de desarmonia pela MTC para estimar o quanto aceleram a recuperação de quadros graves.
Em casos de deficiências é importante o uso de fórmulas magistrais chinesas para que o processo não se perpetue, pois a deficiência facilita a invasão de fatores climáticos
e consequentemente o quadro de dor. A grande vantagem da
abordagem pela MTC é que não se trata somente o sinal crônico, no caso a dor, e sim a causa ou origem do desequilíbrio
para que o animal seja curado e não tenha crises dolorosas
repetidas, evitando o uso de fármacos e preservando ainda
mais a função do fígado.
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4. Considerações Finais
O tratamento baseado na Medicina Tradicional Chinesa,
que envolveu acupuntura, eletroacupuntura e prescrição de
fórmulas magistrais chinesas, foi eficiente para o controle da
dor em cadela com síndrome dolorosa cervical, sendo possível observar a melhora das características da língua, exame
pouco explorado pela visão ocidental.
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