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Glossário  
 
 
Atópica: Doença de pele crônica; 
 
Anafilática: Aumento da sensibilidade no organismo; 
 
Antígeno: Substância protetora e formadora de anticorpos; 
 
Antroposófico: Ciência que se ocupa da natureza moral do homem; 
 
Broncoespasmo: Fechamento dos brônquios dificultando a passagem de ar; 
 
Bronquíolos: Subdivisão dos brônquios; 
 
Bronquiolite: Inflamação dos brônquios; 
 
Broncoconstrição: Estreitamento dos brônquios; 
 
DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica; 
 
Edema: acumulo de água nos tecidos e cavidades do corpo; 
 
Endocrinológicos: Glândulas de secreção interna; 
 
Extrínseco: Adjetivo exterior, que não pertence à essência de uma coisa; 
 
Fagocitária: Células que absorvem bactérias e outras substâncias estranhas; 
 
Fleuma: Impassibilidade, calma; 
 
Intrínseca: Adjetivo essencial, próprio, íntimo; 
 
Oxidação: Ato de oxidar, combinar oxigênio; 
 
Oxímetro: Aparelho que mede a saturação de oxigênio no organismo; 
 
Parênquima: Parte essencial e diferenciada de um órgão; 
 
Surfactante: Agente tensoativo. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Lista de Siglas 
 
BA: Baço; 
 
C: Coração; 
 
E: Estômago; 
 
F: Fígado; 
 
ID: Intestino Delgado; 
 
IG: Intestino Grosso; 
 
R: Rim; 
 
VC: Vaso Concepção; 
 
VG: Vaso Governador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumo 
 
Pelo fato de a asma ser uma doença que acomete cerca de 10% a 20% da 
população, causa internações frequentes, sendo necessário o uso de bronco 
dilatadores e corticoides, os quais causam efeitos colaterais bastante 
indesejados.  Neste trabalho de conclusão de curso, procurei abordar a asma 
na visão da Medicina Ocidental descrevendo anatomia, fisiologia pulmonar e 
tratamento. Na visão da Medicina Chinesa descrevi os Canais principais, 
diagnósticos, fatores patogênicos, dietas e identificações de padrões de 
tratamento. 
O resultado após o uso das técnicas da Medicina Chinesa, ou seja, acupuntura 
sistêmica e auricular, aplicadas em estudos de casos, foi satisfatório e 
comprovados por relatos de pessoas que obtiveram uma melhor qualidade de 
vida e diminuição do uso de medicamentos. 
 
Palavras-chave: Asma, Acupuntura, tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 
 
Because asthma is a disease that affects approximately 10% to 20% of the 
population, because frequent hospitalizations, use of bronchodilators and 
corticosteroids, which cause very undesirable side effects is needed. In this 
work, completion of course, tried to address asthma in the view of Western 
medicine describing anatomy, lung physiology and treatment. In the view of 
Chinese Medicine described the main meridians, diagnostic, pathogenic factors, 
diet and identification of patterns of treatment.  
The result after using the techniques of Chinese medicine, ie, systemic and 
auricular acupuncture, applied studies, was satisfactory and supported by 
reports of people getting a better quality of life and decreased use of 
medications. 
 

 KeyWorlds: Asthma, Acupuncture, treatment.  
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1 – Introdução 
 

O que é Asma? 
 

A asma é a inflamação dos brônquios, que sofrem inchaço e 
estreitamento, ou seja, a passagem do ar fica mais difícil porque o tamanho 
interno dos brônquios fica diminuído. Os brônquios são vias por onde entra e 
sai o ar que respiramos. A asma é uma doença inflamatória crônica que afeta 
indivíduos de todas as idades. É erroneamente chamada de bronquite alérgica. 
É uma doença comum, afetando cerca de 10% a 20% da população. 
 
Em crianças: Nas crianças, o tratamento são trabalhos de exercícios 
respiratórios reexpansivos passivos, através de manobras de desobstrução 
brônquica, drenagem postural e inalações, com estímulo de tosse se 
necessário. Crianças com boa capacidade colaborativa e coordenação 
desenvolvida podem se beneficiar de técnicas de treino de padrão ventilatório. 
 
Em adultos: Em adultos, o tratamento enfatiza os alongamentos globais, 
exercícios aeróbicos, exercícios respiratórios reexpansivos, acompanhamento 
da evolução do fluxo respiratório e acompanhamento dos exercícios com uso 
de Oxímetro, se necessário. Em alguns casos é necessário um trabalho de 
higiene brônquica, associada à aspiração de secreção brônquica (catarro), 
comum em pacientes infectados. Quando a hiperinsuflação pulmonar está 
presente, são utilizadas técnicas de desinsuflação pulmonar visando aumentar 
o volume de ar corrente. Em estágios mais avançados do tratamento, é 
necessário o uso de incentivadores respiratórios, respiradores mecânicos não 
invasivos, onde o paciente apresenta certa estabilidade do quadro, visando o 
condicionamento físico aliado à resistência pulmonar, vitais para a diminuição 
das crises asmáticas. Exercícios posturais para relaxamento, mobilidade, 
alongamento e fortalecimento também são fundamentais para corrigir 
deformidades torácicas e posturais, comuns nos casos de doença avançada e 
com crises frequentes. 
  

1.1 – Tratamento das Crises/Exacerbações. 
 

O doente asmático deve saber distinguir a medicação de manutenção da 
medicação a usar nas crises graves e situações de emergência. Deve ter-se 
em atenção que muitas vezes as embalagens podem ser iguais e que nem 
sempre se trata de seguir as cores, isto é, a embalagem vermelha nem sempre 
é para as crises e a verde nem sempre é para a manutenção; depende da 
marca comercial. 
No tratamento dos ataques graves usam-se normalmente: 
 Corticosteróides (particularmente os de administração por via sistêmica) 
 Agonistas adrenérgicos beta-2 inalados  
 (Salbutamol, terbutalina e fenoterol, por exemplo) 
 Anticolinérgicos (Brometo de Ipratrópio ou de Tiotrópio) 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corticoster%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Adren%C3%A9rgico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salbutamol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terbutalina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenoterol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipratr%C3%B3pio
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1.2 – Prevenção. 
 
 Como prevenção de crises de asma, o asmático poderá usar os 
corticosteroides, os beta2-agonistas de longa duração e os antileucotrienos, 
além de ter um bom controle ambiental, evitando exposição aos catalisadores 
da crise asmática. Não há como prevenir a existência da doença, mas sim as 
suas exacerbações e seus sintomas diários. 
 
1.3 – Fatores de Risco e Prognósticos. 
 

O prognóstico para asmáticos é bom, especialmente para crianças com 
a doença. Para os asmáticos diagnosticados durante a infância, 54% não irão 
ter mais o diagnóstico após uma década. A extensão do dano permanente ao 
Pulmão em asmáticos ainda não é clara. Alguns dos fatores de risco potencial 
no prognóstico da asma brônquica são a hiper-reatividade das vias aéreas, 
alergia atópica, infecções respiratórias, tabagismo, condições climáticas e o 
início da doença em idade precoce. Já como fatores precipitantes e agravantes 
incluem-se os alergênicos (pelos de animais, fungos, pólens, insetos, etc.), 
irritantes (tintas, aerossóis, perfumes, produtos químicos, fumaça de cigarro, 
etc.), condições climáticas desfavoráveis (poluição, ar Frio, etc.), infecções 
(geralmente as virais), exercícios físicos, fatores emocionais, refluxo 
gastroesofágico, fatores endocrinológicos e a hipersensibilidade não alérgica a 
fármacos e produtos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Refluxo_gastroesof%C3%A1gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refluxo_gastroesof%C3%A1gico
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2– Objetivo 
 
Conseguir tratar a asma através da acupuntura, com a finalidade de evitar o 
uso exacerbado de medicamentos, tais como corticóides e broncodilatadores, 
os quais trazem efeitos colaterais indesejáveis. 
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3 – Asma Alérgica na Medicina Ocidental 
 
3.1 – Patologia. 
 

  Os sinais e sintomas da asma alérgica evoluem a partir de três 
características básicas subjacentes à doença e suas exacerbações: Obstrução 
das vias aéreas, hiperresponsividade e inflamação das vias aéreas. A patologia 
da asma é caracterizada por obstrução parcial e temporária do fluxo de ar nas 
vias aéreas. Na asma, o estreitamento brônquico pode ser casado por três 
fatores principais: Muco nos brônquios, inflamação das camadas internas dos 
brônquios e contração da musculatura que fica nas paredes dos brônquios, 
gerando constrição das passagens de ar (bronco espasmo). O estreitamento 
brônquico interfere na ventilação e aumenta a resistência do fluxo de anos 
brônquios. Isso é mais acentuado na expiração, fazendo com que o ar seja 
capturado nos Pulmões. Os brônquios estreitados já não podem ser 
efetivamente desobstruídos do muco pela tosse.  
  A contração da musculatura bronquial pode ser o fator exclusivo 
que causa estreitamento das vias aéreas na asma alérgica. Como veremos 
adiante, sob o ponto de vista chinês, a contração da musculatura brônquica é 
proveniente do Vento. Porém, o estreitamento das vias aéreas ocorre também 
com mais frequência devido a outros dois fatores citados anteriormente, isto é, 
produção de muco e inflamação das camadas internas.  
  Na asma alérgica, o bronco espasmo é causado por reações 
alérgicas provenientes de hipersensibilidade imune. Isso é também chamado 
de reação anafilática ou tipo 1. Apenas os anticorpos imunoglobulina (IGE) e 
(reagênico) produzem reações tipo 1. Uma vez que esses anticorpos aderem 
fortemente aos tecidos e, particularmente, aos mastócitos nos tecidos. Eles 
são, muitas vezes, chamados de anticorpos sensibilizantes dos tecidos. Na 
asma, as crises anafiláticas são causadas por reação antígeno – anticorpo na 
superfície dos mastócitos nos brônquios. Isso ativa uma série de enzimas que 
geram a liberação de determinadas substâncias químicas dos mastócitos como 
histamina, serotonina, bradiquimina e prostaglandina. A liberação de IGE 
dependente de produtos dos mastócitos não só provoca bronco espasmo 
agudo, como também contribui com o desenvolvimento da fase tardia da 
reação asmática.  
  Os anticorpos IGE respondem por 73% de anticorpos IG no soro e 
podem impedir reações alérgicas mediadas por IGE; por outro lado, o nível de 
anticorpos IGE no soro está sob controle genético. Os anticorpos IGE são os 
únicos anticorpos que são transportados pela placenta para alcançar a 
circulação fetal.  Esse fator é muito significante na explicação etiologia da asma 
alérgica sob a perspectiva da medicina chinesa, conforme será discutido 
adiante.  
  O bronco espasmo decorrente de reação alérgica é, entretanto, 
apenas um aspecto da patologia da asma. A inflamação crônica da mucosa 
brônquica é outro aspecto a ser considerado. A reação alérgica nos mastócitos 
dos brônquios causa inflamação das vias aéreas. A inflamação causa inchaço 
das camadas internas das vias aéreas, reduzindo seu lúmen. O revestimento 
inflamado produz muco, que, mais tarde, estreitam as vias aéreas.Podemos 
observar como será enfatizado adiante, que o muco na asma alérgica é o 
resultado e, não, a causa da patologia.  
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  Os medidores químicos responsáveis pela inflamação alérgica na 
asma são histamina, prostaglandinas, e leucotrienos fabricados pelos 
mastócitos. Os eosinófilos são células fagocitárias que são atraídas às vias 
aéreas na inflamação alérgica. Eles se separam e liberam proteínas complexas 
e substâncias químicas que agravam a inflamação. Podemos distinguir uma 
reação inflamatória inicial e uma tardia e no intervalo entre essas duas fases, 
os eosinófilos aglomeram-se nas vias aéreas; é nesse momento que as vias 
aéreas ficam crescentemente irritáveis e reativas à histamina.  
  Os linfócitos também são ativados em uma reação inflamatória 
alérgica. Eles encorajam mais eosinófilos a passar as vias aéreas inflamadas e 
libertam substâncias químicas que agravam a inflamação. Tais substâncias 
químicas que agravam a inflamação são coletivamente conhecidas como 
citosinas.   
  A mucosa fica inflamada e edemaciada, ocorre a inflamação de 
células inflamatórias. Há excesso de eosinófilos que geram a destruição de 
células epiteliais com consequente exposição de receptores irritantes na 
membrana basal. Isto por sua vez gera um aumento em responsividade 
brônquica decorrente da excitação alérgica. 
  Durante uma crise de alérgica, moléculas inflamatórias chamadas 
leucotrienos são uma das várias substâncias liberadas pelos mastócitos e são 
os principais responsáveis pela bronco constrição. Em casos de asma crônica 
mais forte, a hiperresponsividade brônquica geral é gradualmente causada 
pelos eosinófilos atraídos nos bronquíolos pelos leucotrienos, os próprios 
eosinófilos também produzem leucotrienos.  
  Assim, os leucotrienos parecem ser críticos tanto na ativação das 
crises de asma aguda como para causar hipersensibilidade duradoura das vias 
aéreas na asma crônica. Na asma, leucotrieno cisteinil está relacionado 
principalmente à bronco constrição induzida por eosinófilo mastócito. Eles se 
ligam a receptores altamente seletivos na musculatura brônquica lisa e a outros 
tecidos das vias aéreas.  
 
3.2 – Etiologia. 

 
Há dois tipos de asma: O tipo de início precoce, que também é chamado de 
asma extrínseca ou alérgica e a asma do tipo início tardio, também 
denominado asma intrínseca. Nossa discussão enfocará principalmente a 
asma de início precoce, a asma alérgica.   
 
3.3 – Asma de Início Precoce. 
 
  Como os nomes sugerem, a asma de início precoce geralmente 
começa durante a inflamação, ao passo que a asma de início tardio começa 
mais tarde, durante a vida. Porém é importante observar que nem todos os 
casos de asma de início precoce são provenientes de atopia. Por outro lado, 
nem todos os casos de asma de início tardio são intrínsecos, isto é, não 
alérgicos. Embora não seja uma ocorrência comum, a asma alérgica pode, 
ocasionalmente, começar mais tarde. 
  Na verdade, em crianças, muitos casos de asma não alérgica são 
causados por retenção de fator patogênico residencial (geralmente Fleuma) 
seguindo repetidas invasões de Vento externo.  Além disso, frequentemente, 
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muitas crianças são diagnosticadas de forma errônea como tendo asma 
quando apresentam, na verdade, bronquiolite. 
  A asma de início precoce possui as seguintes características:  

 Inicia precocemente durante a infância. 

 Manifesta-se de forma hereditária. 

 É muitas vezes associada a eczema as partir do nascimento. Os indivíduos 
que sofrem deste tipo de asma possuem reações cutâneas a alérgenos 
comuns. 

 Tais indivíduos também possuem anticorpos no soro, os quais poder ser 
transferidos à pele de pessoas não sensibilizadas, Causando as mesmas 
reações cutâneas.  

  Em pacientes com asma alérgica, a inalação de provocação com 
antígenos produz bronco constrição imediata, alcançando intensidade máxima 
em 20 minutos. A resposta asmática precoce é quase idêntica em tempo ao 
curso da reação alérgica, em lugar do processo de inflamação que segue a 
reação alérgica. O principal recurso da intervenção médica terapêutica é 
baseado no uso de drogas antiinflamatórias (cortisona), e não se pode ajudar 
especulando quando esta abordagem é resultante da pesquisa e quando é 
resultante da droga. 
  Na verdade, há autores que enfatizam como a causa principal da 
asma a bronco constrição, em vez da inflamação. Na realidade, os mediadores 
químicos da resposta inflamatória estão presentes no Pulmão normal e não 
causam bronco constrição, Isto parece provar que a inflamação não é a causa 
principal da asma, ao passo que a alergia é. Os mesmos autores também 
observam que indivíduos normais demonstram um platô de bronco constrição 
seguindo provocação de histamina, não importa quão alta seja a dose. Ao 
contrário, os asmáticos não têm platô, e a eles falta obviamente o mecanismo 
protetor de indivíduos saudáveis, q qual impede excessiva bronco constrição.  
  Macklem considera que a perda de platô com resultante bronco 
constrição irrestrita não pode ser explicada pela excitação de musculatura lisa 
excessiva pelos mediadores neurais ou humorais. Ele acha, portanto, que o 
objetivo da terapia da asma deve restabelecer o platô como veremos adiante, 
sob a perspectiva chinesa. Acredita que isso significa tonificar Pulmão e Rim. 
Macklem também acha que a hipertrofia da musculatura lisa das vias aéreas é 
a principal culpada pela produção de bronco constrição. Como resultado, o 
autor expressa dúvidas sobre a terapia com esteróides, já que esta não 
apresenta efeito sobre a musculatura lisa das vias aéreas. Como veremos 
adiante, do ponto de vista da Medicina Chinesa, relaciona o espasmo da 
musculatura lisa ao “Vento”.   
  Diferentes tipos de alérgenos são envolvidos, porém, os principais 
são as partículas fecais provenientes de ácaros de pó doméstico, porém 
esporos de fungos, penas, eflúvio normal de pelo animal e saliva de gato. Uma 
vez que os mastócitos foram sensibilizados pela exposição a esses alérgenos, 
permitindo a aderência de altos níveis de IGE, eles também ficam 
hipersensíveis a outros alérgenos não específicos, tais como fumaça de 
tabaco, inalação de gasolina, poeira, poluentes atmosféricos e perfumes. 
Ocasionalmente, uma reação alérgica nos brônquios pode ser gerada pela 
ingestão de alérgenos provenientes de alimentos, tais como marisco, peixe, 
leite, fermento ou trigo, os quais alcançam os brônquios pela circulação 
sanguínea. 
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  Os vírus também podem agir como alérgenos; e essa é a razão 
pela qual a crise de asma alérgica pode ser ativada por infecção virótica numa 
criança, sendo mais comum o vírus sincicial respiratório e o vírus da gripe. No 
que diz respeito à incidência aumenta de atopia, é difícil definir uma ou duas de 
suas causas. Porém, várias hipóteses avançaram. Uma é a de higiene, isto é, 
que a incidência aumentada de atopia pode acorrer em decorrência da falta de 
infecções infantis (em decorrência das imunizações). Ao nascerem, as crianças 
destinadas a se tornar alérgicas prejudicam a produção de interferon Y pelos 
linfócitos T circulantes. Uma possível explicação dos efeitos protetores à 
exposição ocorre, é sua ação na produção crescente de interferon Y. Este 
conceito deu origem a hipótese de higiene, na qual mudança das dietas 
infantis, utilização precoce de antibióticos e exposição reduzida a produtos 
bacterianos predispõem à persistência de respostas de TH² na infância.  
  Essa hipótese parece ser confirmada por um estudo conduzido 
em crianças que frequentam escolas antroposóficas. Pais que geralmente 
seguem um estilo de vida antroposófico não vacinam seus filhos; eles tendem a 
minimizar o uso de antibiótico e conseguem laticínios fermentados lactobacilos.  
  Na Suécia 295 crianças que frequentaram escolas antroposóficas 
foram comparadas com 380 crianças da mesma idade que frequentam escolas 
normais. Na escola Steine Waldorf, 52% das crianças tinha tomado antibióticos 
no passado. Comparado com 90% das crianças das escolas normais, 
respectivamente, 18% e 93%das crianças tinham combinado imunizações 
contra sarampo, caxumba e rubéola (61% das crianças das escolas Steiner 
tiveram sarampo). Alimento contendo lactobacilos foram consumidos por 63% 
das crianças nas escolas Steiner, comparado com 4,5% das crianças das 
escolas de controle. A prevalência de atopia foi inferior nas crianças das 
famílias antroposóficas do que nas crianças de outras famílias.  
  Um estudo conduzido em Guiné-Bissau concluiu que a exposição 
à infecção de sarampo protegia contra o desenvolvimento de atopia nas 
crianças africanas. O estudo também concluiu que os que foram amamentados 
por mais de um ano tiveram menor probabilidade de apresentar reação cutânea 
positiva a ação da poeira doméstica. A condição de limpeza do estilo de vida 
das sociedades ocidentais para reduzir a incidência de infecções pode pesar 
no equilíbrio para o fenótipo de TH²e predispor à asma.  
  Outro estudo também mostrou uma possível correlação entre o 
uso de antibiótico durante a infância e o desenvolvimento de asma no primeiro 
ano de vida. Esse estudo concluiu que a exposição a pelo menos um curso de 
antibióticos no primeiro ano de vida parece ser um fator de risco para o 
desenvolvimento da asma infantil. Também criou a hipótese que crescer em 
ambiente mais higiênico, com exposição microbiana menor pode aumentar 
respostas imunes atópicas e o desenvolvimento de asma. Embora esse estudo 
faça uma correlação entre o uso de antibióticos na infância e a asma atópica e, 
portanto, a denominada teoria da higiene, pessoalmente suspeito que alguns 
dos casos de asma infantil referidos no estudo sejam, provavelmente, não de 
“asma”, mas casos de tosse decorrente de Fleuma retido no Pulmão e, 
portanto, não atópico.  
  Nesse ponto, deve-se observar que a asma de início precoce 
durante a infância não é necessariamente asma atópica. Em outras palavras, 
um início precoce não é o único critério para definir-se asma como “alérgica” ou 
“atópica”. A incidência familiar, sua associação com eczema e as reações 
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papulosas cutâneas típicas mediante inflamação de alérgenos são necessárias 
para diagnosticar asma atópica.Há casos de asma que começam 
precocemente na infância sem base alérgica. Essa situação ocorre 
especialmente em crianças pequenas que apresentam infecção no trato 
respiratório superior (invasão de Vento Frio ou Vento Calor), sem tratamento 
apropriado ou tratadas com antibióticos. Se o Vento não for expelido 
diretamente, alojando-se no Pulmão e prejudicando as funções de difusão e 
descendência do “Qi” do Pulmão, isso resultará em falta de ar e Fleuma. Por 
outro lado, a presença de Vento e Fleuma no Pulmão predispõe a criança a 
futuras invasões de Vento externo, agravando ainda mais a situação. Assim 
começa um ciclo vicioso: a criança fica progressivamente debilitada e mais 
propensa a invasões de Vento externo, fazendo com que a falta de ar fique 
gradualmente pior.  
  Portanto, muitos casos do que é retenção de fator patogênico 
residual (como Fleuma) seguindo invasões repetitivas de Vento em criança 
pequenas são diagnosticados como “asma” e são tratados com inaladores de 
cortisona. Em minha opinião, “asma” é também frequentemente diagnosticada 
de maneira errônea em crianças pequenas que de fato, estão sofrendo de 
bronquiolite. Os sintomas de bronquiolite, em infecção virótica, se assemelham 
intimamente com os de asma. 
 
Asma. 
 
Patologia Bronco espasmo; 
Sinais  Sibilação; 
Sintomas                   Crises de dispnéia; 
Frequência                   Crises de dispnéia; 
Tempo                    Piora à noite; 
Alergias        Sim; 
Escarro                    Não. 
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4 – Anatomia Sistêmica Respiratória 
 
  Conceito: Em qualquer forma que se apresente, a respiração é 
uma das características básicas dos seres vivos. Essencialmente, de oxigênio 
e a eliminação do gás carbônico resulte de oxidações celulares. Nos animais 
unicelulares, o oxigênio é retirado diretamente do meio onde eles vivem, sendo 
também direta a eliminação do CO². Nos animais superiores colocados na 
escala zoológica, embora o princípio seja o mesmo, a troca de gases é indireta. 
Nestes casos, o Sangue é um elemento intermediário entre as células do 
organismo e o meio habitado pelo animal, servindo como condutor de gases 
entre eles. O órgão respiratório, por excelência, é o Pulmão, mas nestes 
animais desenvolvem-se órgãos especiais que possam promover o rápido 
intercâmbio entre o ar e o Sangue. No conjunto estes órgãos constituem o 
sistema respiratório.  
 
4.1 – Divisão. 

 
  Didática e funcionalmente, o sistema respiratório pode ser dividido 
em duas partes: 
a) Porção de Condução; 
b) Porção de Respiração. 
  A primeira porção pertence a órgãos tubulares cuja função é a de 
levar o ar inspirado até a porção respiratória, representada pelos Pulmões e 
estes conduzem o ar inspirado, eliminando o CO². Assim, dos Pulmões o ar 
expirado me conduzido pelos brônquios e traquéia, órgãos que realmente 
funcionam apenas como tubos condutores de ar (aeríferos). Acima destes, 
entretanto, situam-se a laringe, a faringe e o nariz, que não são condutores 
aeríferos. Assim, a laringe é também o órgão responsável pela fonação. A 
faringe está relacionada com o sistema digestivo, parte dela servindo de tubo 
condutor de alimentos e o nariz apresenta porções que cunprem função 
olfativa. 
 
4.2 – Nariz. 

 

 Nariz externo; 

 Cavidade Nasal; 

 Seios Paranasais. 
 
4.3 – Nariz Externo. 

 
  É visível externamente no plano mediano da face apresentando-
se, no homem, como uma pirâmide triangular em que a extremidade superior, 
correspondendo ao vértice da pirâmide, é denominada nariz e a inferior base. 
Nesta, encontram-se duas aberturas em fenda, as narinas, separadas por um 
septo que se comunicam no meio externo com a cavidade nasal. O ponto mais 
projetado, anteriormente, da base do nariz recebe o nome de ápice e entre ele 
e a raiz estende-se o dorso do nariz, cujo perfil é variável, apresentando-se 
retilíneo, côncavo ou convexo. A forma das narinas é variável nos grupos 
raciais. A raça negra, por exemplo, apresenta narinas quase horizontais, com 
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grande eixo transversal, enquanto a raça branca as apresenta com grande eixo 
no sentido anteroposterior.  
   
4.4 – Cavidade Nasal. 
 
  Comunica-se com o meio externo através das narinas, situadas 
anteriormente e com a porção nasal da laringe posteriormente, através das 
coanas, aberturas que podem ser identificadas facilmente em crânios secos. 
Na verdade, as coanas marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção 
nasal da faringe. A cavidade nasal é dividida em metade direita e esquerda 
pelo septo nasal. O termo cavidade nasal pode referir-se tanto à cavidade 
como um todo, quanto a cada uma de suas metades, dependendo do sentido. 
O septo nasal apresenta-se quase sempre desviado para a direita ou para a 
esquerda, e, grandes desvios podem dificultar a respiração. Está constituído 
por partes cartilaginosas (cartilagem do septo nasal e óssea; lâmina 
perpendicular do osso etmóide e osso vômer).  
 
4.5 – Faringe. 
 
  É um tubo muscular associado a dois sistemas: Respiratório e 
digestório; situando-se, posteriormente à cavidade nasal, bucal e à laringe, 
reconhecendo-se nela, por esta razão, três partes: Parte nasal, superior, que 
se comunica com a cavidade nasal através das coanas; parte bucal, média, 
comunica-se com a cavidade bucal propriamente dita por uma abertura 
denominada istmo da garganta (ou das fauces); parte laríngica inferior, situada 
posteriormente à laringe e continuada diretamente pelo esôfago. Não existem 
limites precisos entre as três partes da faringe que podem ser vistas. Trata-se 
de um Canal que é comum para a passagem do alimento ingerido e do ar 
inspirado e, no seu trajeto, as vias seguidas pelo bolo alimentar e pela corrente 
aérea, se cruzam. Na parede lateral da parte nasal da faringe apresenta-se o 
óstio faríngico da tuba, abertura em fenda que marca a desembocadura da 
tuba auditiva nesta porção da faringe. A tuba auditiva comunica a parte nasal 
da faringe com a cavidade timpânica do ouvido médio, situada no osso 
temporal, igualando deste modo, as pressões do ar externo e daquele contido 
na cavidade timpânica. Por outro lado, esta comunicação explica como 
infecções da faringe podem propagar-se ao ouvido médio. O óstio faríngico da 
tuba auditiva está limitado, superiormente, por uma elevação em forma de meia 
lua.Muito nítida, é denominada tórus tubal, produzida pela cartilagem da tuba 
revestida de mucosa. 
   
4.6 – Laringe. 
 
  É um órgão tubular, situado no plano mediano e anterior do 
pescoço que, além de via aérea é órgão da fonação, ou seja, da produção de 
som. Coloca-se anteriormente à faringe e é continuada diretamente pela 
traquéia. Esqueleto da laringe: a laringe apresenta um esqueleto cartilaginoso. 
A maior das cartilagens é a tireoide, constituída de duas lâminas que se unem 
anteriormente em V. A cartilagem cricóide é ímpar e tem forma de um anel de 
sinete, situando-se inferiormente à cartilagem tireóide. A cartilagem aritenóide, 
uma de cada lado, é semelhante a uma pequena pirâmide triangular de ápice 
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superior e cuja base articula-se coma cartilagem cricóide, a cartilagem 
epiglótica, impar mediana; é fina e lembra uma folha peciolada situando-se 
posteriormente à raiz da língua e cartilagem tireóide. Outras cartilagens de 
menor importância fazem parte do esqueleto da laringe e inclusive, podem ser 
encontradas pequenas cartilagens supranumerárias. Ligamentos unem as 
diversas cartilagens da laringe.  
   
4.7 – Traquéia e Brônquios. 
 
  A laringe segue-se a traquéia, estrutura cilindroide constituída por 
uma série de anéis cartilagíneos incompletos, em forma de C, sobrepostos e 
ligados entre si pelos ligamentos pelos ligamentos anulares. A parede 
posterior, desprovida de cartilagem, constitui a parede membranácea da 
traquéia, que apresenta musculatura lisa, o m traqueal tal como ocorre com 
outros órgãos do sistema respiratório, as cartilagens da traquéia proporcionam-
lhe rigidez suficiente para impedi-la de entrar em colapso e, ao mesmo tempo, 
unidas por tecido elástico, faca assegurada a mobilidade e flexibilidade da 
estrutura que se desloca durante a respiração e com os movimentos da laringe. 
Embora seja um tubo mediano, a traquéia sofre um ligeiro desvio para a direita 
próximo a sua extremidade inferior, antes de dividir-se nos dois brônquios 
principais, direito e esquerdo, que se dirigem para os Pulmões. Estes 
apresentam estrutura muito semelhante à da traquéia e são também 
denominadas brônquios de primeira, direito e esquerdo, que se dirigem para os 
Pulmões. Também denominados brônquios de primeira ordem. Cada brônquio 
principal dá origem aos brônquios lobares ou de segunda ordem, que ventilam 
os lobos pulmonares. Estes por sua vez, dividem-se em brônquios 
segmentares ou de terceira ordem, que vão ter aos segmentos bronco 
pulmonares. Os brônquios segmentares sofrem ainda sucessivas divisões 
antes de terminares os alvéolos pulmonares. Vê-se, assim, que cada brônquio 
principal dá origem no Pulmão a uma série de ramificações conhecidas, em 
conjunto, como árvore brônquica.  
   
4.8 – Pleura e Pulmão. 
 
  Os Pulmões, direito e esquerdo, órgãos principais da respiração, 
estão contidos na cavidade torácica e entre eles há uma região mediana 
denominada mediastino, ocupara pelo Coração, os grandes vasos e alguns dos 
seus ramos proximais, o esôfago, parte da traquéia e brônquios principais, 
além de nervos principais e linfáticos. Cada Pulmão está envolvido por um saco 
seroso completamente fechado, a pleura, que apresenta dois folhetos: a pleura 
pulmonar que reveste a superfície do Pulmão e mantém continuidade com a 
pleura parietal que recobre a face interna da parede do tórax. Ente as pleuras 
pulmonar e parietal, há um espaço virtual, a cavidade da pleura, contendo uma 
película de liquido de espessura capilar que permite o livre deslizamento de um 
folheto contra o outro nas constantes variações e volume do Pulmão, ocorridas 
nos movimentos respiratórios. Dentro da cavidade pleural a pressão é 
subatmosférica, um fator importante na mecânica respiratória. Os Pulmões são 
órgãos de forma cônica, apresentando um ápice superior, uma base inferior e 
duas faces: costal (em relação com as costelas) e medial (voltado para o 
mediastino). A base descansa sobre o diafragma, músculo que separa, 
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internamente, o tórax do abdome, e por esta razão ela é conhecida também 
como fase diafragmática. Os Pulmões se subdividem em lobos cujo número, 
embora possam existir variações, é de três para o direito e dois para o 
esquerdo, no homem. Em outros animais o número de lobos é variável com a 
espécie: no cão, por exemplo, o Pulmão direito apresenta quatro lobos e o 
esquerdo três. No homem, os lobos do Pulmão direito superior, médio e 
inferior, são separados entre si,fendas profundas, a fissura oblíqua e horizontal. 
Já o Pulmão esquerdo, com seus dois lobos superior e inferior apresenta 
apenas a fissura obliqua. Os lobos pulmonares são subdivididos em segmentos 
bronco pulmonares, considerados como sendo as maiores porções de um lobo 
ventiladas por um brônquio específico que se origina, diretamente, de um 
brônquio lobar. Assim, um mesmo lobo apresenta vários segmentos bronco 
pulmonares, cada um deles suprido por brônquio segmentar específico de 
terceira ordem, que tem origem no brônquio lobar, de segunda ordem. Na sua 
face medial, cada um dos Pulmões apresenta uma fenda em forma de raquete, 
o hilo do Pulmão, pelo qual entram ou saem brônquios, vasos e nervos 
pulmonares, constituindo a raiz do Pulmão.  
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5 – Fisiologia Respiratória 
 

5.1 – Ventilação Pulmonar. 
 
  A respiração tem por objetivo fornecer oxigênio aos tecidos e 
remover o dióxido de carbono. Para o desempenho dessas funções, a 
respiração pode ser dividida em quatro grandes eventos funcionais: a 
ventilação pulmonar que se refere à troca de ar entre a atmosfera e os alvéolos 
pulmonares; a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e 
o Sangue; o transporte de oxigênio e de dióxido de carbono no Sangue e nos 
líquidos corporais, para as células (oxigênio) e a partir delas (dióxido de 
carbono) e a regulação da ventilação e de outros aspectos da respiração.    
 
5.2 – Mecânica da Ventilação Pulmonar. 
Músculos Responsáveis pela Expansão e pela Contração dos Pulmões. 
 
  Os Pulmões podem ser expandidos e contraídos de duas 
maneiras: pelo movimento do diafragma para baixo e para cima, alongando ou 
encurtando a cavidade torácica e pela elevação e depressão das costelas, 
aumentando e diminuindo o diâmetro anteroposterior da cavidade torácica.  
  Em repouso, a respiração normal acorre quase totalmente pelo 
primeiro desses dois mecanismos, isto é, pela movimentação do diafragma. 
Durante a inspiração, a contração do diafragma traciona para baixo a superfície 
inferior dos Pulmões. Em seguida, durante a expiração, o diafragma 
simplesmente se relaxa e a retração elástica dos Pulmões, da parede torácica 
e das estruturas abdominais comprimem os Pulmões. Entretanto, durante a 
respiração intensa as forças elásticas não são potentes o suficiente para 
produzir a expiração rápida necessária e força adicional é obtida, 
principalmente, pela contração dos músculos abdominais, que empurra o 
conteúdo abdominal para cima, contra a base do diafragma.  
  O segundo mecanismo de expansão dos Pulmões consiste na 
elevação da caixa torácica. Isso expande os Pulmões, visto que, em sua 
posição natural, as costelas inclinam-se para baixo, permitindo que o esterno 
seja elevado para trás, em direção à coluna vertebral. Entretanto, quando a 
caixa torácica é elevada, as costelas projetam-se quase diretamente para 
frente,afastando-se da coluna vertebral, fazendo com que a espessura 
anteroposterior do tórax seja cerca de 20% maior durante a inspiração máxima 
em relação à expiração. Por conseguinte, todos os músculos que elevam a 
caixa torácica são classificados como músculos inspiratórios, enquanto os 
músculos que deprimem a caixa torácica são classificados músculos 
expiratórios. Os músculos mais importantes que elevam a caixa torácica são os 
intercostais esternos; entretanto, outros músculos também participam, 
incluindo: (1) o músculo esternocleidomastóideo, que eleva o esterno; (2) o 
músculo serrátil anterior, que eleva muitas das costelas, e (3) o escaleno, que 
eleva as duas primeiras costelas.  
  Os músculos que tracionam a caixa torácica para baixo durante a 
expiração são (1) os retos abdominais, que exercem o efeito potente de puxar 
para baixo as costelas inferiores, ao mesmo tempo que juntamente com os 
outros músculos abdominais, empurram o conteúdo abdominal para cima, em 
direção ao diafragma, e (2) intercostais internos. Quando esses músculos se 
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contraem, puxam as costelas superiores para cima em relação às costelas para 
que elas se elevem, causando assim a inspiração. Os músculos intercostais 
internos atuam de maneira exatamente oposta, funcionando como músculos 
expiratórios, visto que fazem ângulo entre as costelas na direção oposta, 
produzindo alavanca oposta. 

 
5.3 – Movimento do Ar para Dentro e para Fora dos Pulmões – Pressões 
que Causam esse Movimento. 
 
  O Pulmão é estrutura elástica que colapsa como um balão e 
expele todo o seu ar pela traquéia, sempre que não houver qualquer força para 
mantê-lo inflado.  Além disso, não há qualquer ponto de fixação entre os 
Pulmões e as paredes da caixa torácica, exceto no ponto em que cada Pulmão 
se prende ao mediastino, por meio de seu hilo. Com efeito, o Pulmão, 
literalmente, se enche de líquido pleural que lubrifica os movimentos dos 
Pulmões dentro da cavidade. Além disso, a contínua sucção de excesso de 
líquido pelos canis linfáticos mantém ligeiro grau de sucção entre a superfície 
visceral da pleura do Pulmão e a superfície pleural parietal da cavidade 
torácica. Por conseguinte, os Pulmões aderem à parede torácica como se 
estivessem colados a ela, mas podem deslizar livremente, bem lubrificados, 
quando a caixa torácica se expande e se contrai.  
 
5.4 – Pressão Pleural e suas Variações Durante a Respiração. 

 
  A pressão pleural é a pressão do líquido existente no estreito 
espaço entre a pleura pulmonar e a pleura da parede torácica. Conforme 
assinalado antes,existe, normalmente, leve sucção o que significa pressão 
ligeiramente negativa. A pressão pleural normal, no início da inspiração, é de 
cerca de 5 centímetros de água, que é a quantidade de sucção necessária para 
manter os Pulmões abertos em seu nível de repouso. A seguir, durante a 
inspiração normal, a expansão da caixa torácica puxa os pulmões para fora 
com força ainda maior e cria pressão ainda mais negativa que, em média, é de 
cerca de 7,5 centímetros de água.  
  Essas relações entre a pressão pleural e a variação do volume 
pulmonar na parte inferior gera a crescente negatividade da pressa pleural de 5 
para 7,5 durante a inspiração, e, na parte superior, o aumento de 0,5 litros do 
volume pulmonar. A seguir, durante a expiração, os eVentos são 
essencialmente invertidos. 
 
5.5 – Pressão Alveolar. 
 
  A Pressão alveolar é a pressão do ar no interior dos alvéolos 
pulmonares. Quando a glote está aberta, e não há entrada nem saída de ar nos 
Pulmões, as pressões em todas as partes da árvore respiratória, até os 
alvéolos, são iguais à pressão atmosférica, que é considerada a pressão de 
referência zero para as vias aéreas, isto é, o centímetro de pressão de água. 
Para que ocorra fluxo de ar para o interior dos alvéolos durante a inspiração, a 
pressão dentro dos alvéolos deve cair para valor ligeiramente inferior à pressão 
atmosférica (abaixo de 0). Durante a inspiração normal, a pressão alveolar 
diminui para cerca de 1 centímetro de água. Essa ligeira pressão negativa é 
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suficiente para determinar a entrada de 0,5 litros de ar nos Pulmões nos 2 
segundos necessário para a inspiração normal em repouso.  
  Durante a expiração, ocorrem alterações opostas: A pressão 
alveolar aumenta para cerca de + 1 centímetro de água, o que determina a 
saída de 0,5 litros de ar inspirado dos pulmões durante os 2 a 3 segundos de 
expiração.  
 
5.6 – Pressão Transpulmonar. 
 
  Por fim, a diferença de pressão alveolar e a pressão pulmonar é 
denominada de pressão transpulmonar.Trata-se da diferença de pressão entre 
pressão nos alvéolos e a nas superfícies externas dos Pulmões e fornece uma 
medida das forças elásticas nos Pulmões que tendem a produzir colapso dos 
Pulmões a cada momento da respiração, a denominada pressão de retração.  

 
5.7 – Complacência dos Pulmões. 
 
  A complacência dos Pulmões refere-se ao grau de pressão dos 
Pulmões que ocorre para cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. 
No ser humano adulto normal, a complacência total de ambos os Pulmões é, 
em média, de cerca de 200 milímetros de ar por centímetro de água de pressão 
transpulmonar. Isto é, toda vez que a pressão transpulmonar aumenta em 
centímetro de água, o volume pulmonar tem expansão de 200 milímetros.  

 
5.8 – Diafragma da Complacência dos Pulmões. 
 
  Um diafragma que relaciona as mudanças de volume pulmonar 
com as da pressão transpulmonar. Observe que a relação é diferente para a 
inspiração e para a expiração. Cada curva é registrada ao se variar, em 
pequenos graus, a pressão transpulmonar e ao se permitir que o volume 
pulmonar alcance seu nível de equilíbrio dinâmico entre as etapas sucessivas. 
As duas curvas são denominadas curva de complacência inspiratória e curva 
de complacência expiratória, enquanto todo o diagrama é denominado 
diagrama de complacência dos Pulmões. As características do diagrama da 
complacência são determinadas pelas forças elásticas dos Pulmões. Essas 
forças elásticas podem ser divididas em dois grupos: 1) As forças elásticas do 
próprio tecido pulmonar, e 2) as forças elásticas causadas pela tensão 
superficial do líquido que reveste as paredes internas dos alvéolos e outros 
espaços aéreos dos Pulmões. As forças elásticas do tecido pulmonar são 
determinadas, principalmente, pelas fibras de elastina e de colágeno 
entrelaçadas no parênquima pulmonar. Nos Pulmões esvaziados, essas fibras 
encontram-se elasticamente contraídas e dobradas; a seguir, quando os 
Pulmões estão expandidos, as fibras são estiradas e ficam desdobradas e, 
portanto, alongadas, embora ainda exerçam força elástica para retornar a seu 
estado natural.  
  As forças elásticas causadas pela tensão superficial são muito 
mais complexas. Todavia, a tensão superficial é responsável por cerca de dois 
terços das forças elásticas totais nos Pulmões normais. A importância da 
tensão superficial é mostrada na comparação da complacência dos Pulmões 
quando cheios de solução salina e cheios de ar. Quando os Pulmões estão 
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cheios de ar, existe interface entre o líquido de revestimento alveolar e o ar 
contido nos alvéolos. No caso dos Pulmões preenchidos com solução salina, 
não há interface ar – líquido e, portanto, não existe qualquer efeito da tensão 
superficial; apenas as forças elásticas teciduais atuam no Pulmão cheio de 
solução salina.  
  Observe que as pressões pleurais necessárias para expandir os 
pulmões cheios de ar são cerca de três vezes maiores do que as pressões 
necessárias para expandir os Pulmões cheios de solução salina. Por 
conseguinte, pode-se concluir que as forças elásticas teciduais que tendem a 
causar colapso dos Pulmões cheios de ar representam, apenas cerca de um 
terço da elasticidade pulmonar total, enquanto as forças de tensão superficial 
nos alvéolos e em outros espaços aéreos representam cerca de dois terços. As 
forças elásticas da tensão superficial dos pulmões também aumentam 
acentuadamente quando a substância denominada surfactante não está 
presente no líquido alveolar. Por conseguinte, discutiremos, a seguir, o 
surfactante e sua relação com as forças de tensão superficial.  
 
5.9 – Surfactante, Tensão Superficial e Colapso dos Pulmões. 
 
5.10 – Princípios da Tensão Superficial. 
 
  Quando se forma interface entre água e ar, as moléculas de água 
situadas na superfície têm atração especialmente forte umas pelas outras. 
Como consequência, a superfície da água está sempre tentando contrair-se. É 
esse fenômeno que mantém juntas as gotas de chuva, isto é, existe forte 
membrana contrátil, formada por molécula de água, em torno de toda a 
superfície da gota de água de chuva. Invertamos, agora, esse princípio e 
veremos o que acontece nas superfícies internas dos alvéolos. Aí a superfície 
de água também está tentando se contrair. Isso tende a forçar o ar para fora 
dos alvéolos, que entram em colapso. O efeito final consiste na geração de 
força contrátil elástica de todo o Pulmão, denominada Força elástica da Tensão 
Superficial.  
  Surfactante e seu efeito sobre a tensão superficial: O surfactante 
é um agente tensoativo na água, o que significa que ele reduz acentuadamente 
a tensão superficial da água. O surfactante é secretado por células epiteliais 
especializadas, que constituem cerca de 10% da área da superfície dos 
alvéolos. Essas células são granulares, contendo inclusões lipídicas que são 
denominadas células epiteliais alveolares tipo II.  
  O surfactante é uma mistura complexa de vários fosfolipídios, 
proteínas e íons. Os componentes mais importantes são os fosfolipídios 
dipalmitoifosfatidilcolina, as apoproteínas do surfactante e os íons cálcio. A 
dipalmitoifosfatidilcolina, juntamente com vários fosfolipídios menos 
importantes, é responsável pela redução da tensão superficial. O surfactante 
não se dissolve uniformemente na água que reveste a superfície alveolar; na 
verdade, espalha-se pela superfície de água que reveste os alvéolos. Isso 
ocorre porque uma porção de cada molécula de fosfolipídio é hidrofílica e, 
portanto, orienta-se em direção ao ar, formando uma superfície hidrofóbica 
exposta ao ar. Essa superfície tem entre 1/12 2 a metade da tensão superficial 
de uma superfície de água pura. Em termos quantitativos, a tensão superficial 
de diferentes líquidos aquosos é aproximadamente a seguinte: Água pura, 72 
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dinas/cm; líquidos normais que revestem os alvéolos, porém sem surfactante, 
50 dinas/cm; líquidos normais que revestem os alvéolos, com quantidades 
normais de surfactantes, entre 6 e 30 dinas/cm.  

 
5.11 – Pressão em Alvéolos Ocluídos Causado pela Tensão Superficial. 
 
  Se as vias aéreas dos alvéolos pulmonares forem bloqueadas, a 
tensão superficial que tende a causar colapso dos alvéolos irá crias pressão 
positiva no seu interior, procurando expelir o ar aí existente. A quantidade de 
pressão gerada dessa maneira em um alvéolo pode ser calculada a partir da 
seguinte fórmula:Pressão = 2 X Tensão Superficial 
Raio do Alvéolo 
 
  Para alvéolo de tamanho médio, com raio de cerca de 100 
micrômetros, revestido com surfactante normal, o valor calculado é de cerca de 
4 centímetros de pressão de água (mm Hg). Se os alvéolos fossem revestidos 
com água pura, sem qualquer surfactante, o cálculo de pressão seria 18 
centímetros de pressão de água, ou seja, quatro vezes e meia maior. Assim, 
verificamos como o surfactante é importante para reduzir a quantidade de 
pressão necessária para expandir os Pulmões.  
 
5.12 – Efeito do Tamanho dos Alvéolos Sobre a Pressão Causada pela 
Tensão Superficial. 
 
  Na fórmula precedente, observe que a pressão gerada em 
consequência da tensão superficial nos alvéolos é inversamente afetada pelo 
raio do alvéolo, o que significa que, quanto menor o alvéolo, maior a pressão 
da tensão superficial. Assim, quando os alvéolos têm raios que são a metade 
do normal, (50, em vez de 100 micrômetros), as pressões indicadas 
anteriormente duplicam. Isso é particularmente importante em prematuros de 
baixo peso, muitos dos quais têm alvéolos com raio que equivalem a menos de 
um quarto do de um adulto. Além disso, o surfactante, normalmente, só 
começa a ser secretado nos alvéolos entre o sexto e o sétimo mês de 
gestação, e, em alguns casos, ainda mis tarde. Por conseguinte, muitos 
prematuras apresentam pouco, ou nenhum surfactante nos alvéolos, e seus 
Pulmões têm tendência extrema a se colapsar, algumas vezes de até 6 a 8 
vezes a observada no adulto normal. Isso causa a afecção denominada 
síndrome da angustia respiratória do recém-nascido. Essa condição é fatal, se 
não for tratada com medidas rigorosas, sobretudo aplicação apropriada de 
ventilação com pressão positiva contínua.  
 
5.13 – Efeito da Caixa Torácica Sobre a Expansibilidade Pulmonar. 
 
  Até agora, discutimos apenas a expansibilidade dos pulmões, 
sem considerar a caixa torácica. A caixa torácica tem suas próprias 
características elásticas e viscosas, semelhantes às dos Pulmões, mesmo que 
não houvesse Pulmões no tórax, ainda assim haveria necessidade de espaço 
muscular para expandir a caixa torácica.  
 
5.14 – Complacência do Tórax e dos Pulmões em Conjunto. 
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  A complacência de todo o sistema respiratório (os Pulmões e a 
caixa torácica em conjunto) é medida enquanto ocorre expansão dos pulmões 
de uma pessoa totalmente relaxada ou paralisada. Para isso, o ar é forçado 
para dentro dos Pulmões aos poucos, enquanto são registrados os volumes e 
as pressões pulmonares. Para inflar todo esse sistema, pulmonar, a pressão 
necessária é quase o dobro da exigida para inflar os mesmos Pulmões após 
sua remoção da caixa torácica. Por conseguinte, a complacência do sistema 
Pulmão-tórax combinado é quase que exatamente a metade da complacência 
dos Pulmões isolados – 110 milímetros de volume por centímetro de água, 
para o sistema combinado, em comparação com 200 ml/cm apenas para os 
Pulmões. Além disso, quando os Pulmões são expandidos até grandes 
volumes, ou comprimidos até pequenos volumes, as limitações impostas pelo 
Tórax tornam-se extremas, Próximo a esses limites, a complacência do sistema 
Pulmão-tórax combinado, pode ser inferior a um quinto da complacência dos 
Pulmões isolados. 
 
5.15 – Trabalho Ventilatório. 
 
  Já assinalamos que, durante a respiração normal em repouso, 
quase toda a contração do músculo respiratório ocorre apenas durante a 
inspiração, enquanto a expiração é um processo quase inteiramente passivo 
produzido pela retração elástica dos Pulmões e das estruturas da caixa 
torácica. Por conseguinte, em condições de repouso, os músculos 
respiratórios, normalmente, só executam “trabalho” para produzir a inspiração, 
e não para causar a expiração.  
  O trabalho de inspiração pode ser dividido em três partes: (1) o 
necessário para expandir os Pulmões contra as forças elásticas dos Pulmões e 
do tórax, denominado trabalho da complacência ou trabalho elástico; (2) o 
exigido para superar a viscosidade do Pulmão e das estruturas da parede 
torácica, denominado trabalho de resistência tecidual; e (3) o necessário para 
vencer a resistência das vias aéreas durante a movimentação do ar para os 
Pulmões, denominado trabalho da resistência das vias aéreas. Esse três tipos 
de trabalhos são representados graficamente pelas três áreas sombreadas. 
Nesse diagrama, a curva indicada “inspiração” mostra a variação progressiva 
da pressão pulmonar e do volume pulmonar durante a inspiração. Além disso, 
toda a área sombreada da figura representa o trabalho total executado pelos 
músculos inspiratórios sobre os Pulmões durante o ato da inspiração. Por sua 
vez a área sombreada é dividida em três segmentos que representam os três 
tipos de trabalho realizados durante a inspiração. Esses segmentos podem ser 
explicados da seguinte maneira: 
 
5.16 – Trabalho da Complacência. 
 
  A área mais intensamente sombreada representa o trabalho da 
complacência, que é necessário para expandir os Pulmões contra as forças 
elásticas. Esse trabalho pode ser calculado multiplicando-se o volume da 
expansão pela pressão média necessária para produzir a expansão. O valor é 
igual a áreas mais intensamente sombreada.  
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5.17 – Energia Necessária para a Reparação. 
 
  Durante a respiração normal em repouso, apenas 3 a 5% da 
energia total consumida pelo corpo são necessárias para energizar o processo 
de ventilação dos Pulmões. Entretanto, durante exercício intenso, a quantidade 
de energia necessária pode aumentar por até 50 vezes, sobretudo se o 
indivíduo exibir qualquer grau de aumento da resistência das vias aéreas ou de 
diminuição da complacência pulmonar. Por conseguinte, uma das principais 
limitações à intensidade do exercício que a pessoa pode executar consiste na 
sua capacidade de fornecer energia suficiente aos músculos apenas para o 
processo respiratório.  
 
5.18 – Função das Vias Aéreas. 
 
  O ar é distribuído para os Pulmões por meio da traquéia, dos 
brônquios e dos bronquíolos. Um dos problemas mais importantes em todas as 
vias aéreas é mantê-las abertas para permitir a passagem do ar para dentro e 
para fora dos alvéolos com facilidade. Para evitar que a traquéia passe por 
colapso, existem múltiplos anéis cartilaginosos que se estendem ao seu redor, 
por cerca de cinco sextos de sua extensão. Nas paredes dos brônquios um 
grau razoável de rigidez também é mantido por placas cartilaginosas menos 
extensas, mas que ainda permitem mobilidade suficiente para a expansão e 
retração dos pulmões. Essas placas ficaram progressivamente menos extensas 
nas ultimas gerações dos brônquios, desaparecendo nos bronquíolos, cujo 
diâmetro é, habitualmente, inferior a 1,5 milímetros. Os bronquíolos não têm 
paredes rígidas para impedir seu colapso, em vês disso, são mantidos 
expandidos pelas mesmas pressões transpulmonares que expandem os 
alvéolos. Em outras palavras, quando abertos se expandem, o mesmo ocorre 
com os bronquíolos.  
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6 – Função dos Pulmões na Medicina Chinesa 
 
6.1 – Introdução – Canal Principal. 
 
6.1.1 – Canal de Fei (Pulmão) Fei Yin da Mão. 
 
1 – Trajeto Externo: inicia-se na fossa infraclavicular, no ponto denominado P-
1; segue pela margem anterolateral do antebraço e na altura do cotovelo, 
segue para a goteira radial; continua na região hipotênar até o ângulo radial 
ungueal do polegar. 
2 – Trajeto Interno: Inicia-se no triplo aquecedor médio, na região do estômago 
e conecta-se com o Intestino Grosso; segue para a área da carótida e 
mediastino, penetra no Pulmão e emerge na Garganta. 
3 – Canal Secundário: Canal tendinomuscular emerge do polegar, do ponto P-
11. Canal de conexão ou Luo: constituídos de um ramo transversal e outro 
longitudinal, emergem no antebraço no ponto P-7 (Lieque). Sintomas do Canal: 
do  e contratura muscular no trajeto do Canal (região infraclavicular), ombralgia, 
braquialgia, dor do cotovelo, do polegar, palma da mão quente, garganta 
inchada e dolorida. Sintomas de alteração energética: Tosse, dispnéia, 
respiração curta, opressão torácica, secura na garganta, escarro hemóptico, 
distensão abdominal. É indicado para o tratamento do tórax, garganta, traquéia, 
nariz e Pulmão para harmonizar o Qi.   
 
6.2 – Canal do Chang (Intestino Grosso Yang Ming da Mão). 
 
1 – Trajeto Externo: inicia-se na margem ungueal radial do dedo indicador; 
segue pela face póstero lateral do antebraço até o ponto IG-11 (Quchi) na 
extremidade lateral da prega do cotovelo; segue pela margem lateral do braço 
até o ombro, contorna-o anteriormente e segue acima da escápula até o 
pescoço até o VG-14 (Dazhui); segue para a fossa supra clavicular e região 
cervical, face, cruza a mandíbula e atinge o sulco nasolabial, terminando 
lateralmente à asa do nariz.  
2 – Trajeto Interno: Da fossa supraclavicular, interioriza-se, atravessa o 
Pulmão, o diafragma, liga-se ao intestino grosso, desce pela face anterior da 
coxa, ligando-se ao ponto F-3 (Taichong). 
3 – Canal Secundário: Canal tendinomuscular emerge da extremidade do dedo 
indicador, no ponto IG-1 (Shangyang). Canal Luo ou de conexão longitudinal e 
transversal com origem no ponto IG-6 (Pianli), situado no antebraço.  
Sintomas do Canal: Dor no trajeto e dificuldade na movimentação dos 
músculos extensores do braço e do ombro, febre, boca seca e sede, 
odontalgia, garganta inchada e dolorosa, epistaxe, olhos amarelos, cervicalgia, 
e inchaço, sinusite maxilar.  
Sintomas de alteração energética: Dor abdominal, borborigmos, constipação 
intestinal, respiração curta e eructações. É utilizado para o tratamento de 
afecções da face, olhos, orelhas, nariz, boca, gengiva, garganta, intestino 
grosso, doença febril, para harmonizar o Qi, regula o excesso de Calor. 
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6.3 – Padrões da Sequência da Geração. 
 
Metal Superdominando a Madeira: Apatia, tosse, depressão, face branca, 
irritabilidade, sensação de distensão no hipocôndrio e tórax. Metal 
Contradominando Fogo: Insônia, lábio arroxeados, dor no tórax, mãos frias e 
dispnéia.  
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7 – Propedêutica do Tórax – Pulmão 
 
7.1 – Asma. 
 
  A asma pode manifestar-se sob duas formas, a perene e a 
intermitente, ou asma forma plenitude e asma forma vazio. A asma forma 
plenitude caracteriza-se essencialmente, por apresentar dispnéia, sibilos e 
tosse, iniciando-se geralmente na infância, podendo perdurar por toda a vida e 
desenvolver bronquiectasia com quadro de DPOC. Deve-se ao vazio do Shen – 
Yin (Rim – Yin) associado à deficiência do Gan – Yin (Fígado – Yin) que 
desencadeia Calor vazio, levando à plenitude do Gan – Yang (Fígado – Yang).  
  Este, por mecanismo de dominância, ocasiona plenitude do Fei – 
Yang (Pulmão – Yang). O Yang do Gan (Fígado) promove a contração da 
musculatura lisa do Pulmão, causando a broncoconstrição e dificuldade 
respiratória, a dispnéia, os sibilos e a tosse. Enquanto perdurar a plenitude do 
Gan – Yang (Fígado – Yang), persiste a broncoconstrição, daí a perenidade, 
isto é, mesmo fora de crise de asma apresenta-se certo grau de 
broncoespasmos manifestando por sibilos.  As crises podem ser 
desencadeadas por estados emocionais como irritação, raiva, revolta ou 
mesmo fadiga, pois enfraquece o Shen (Rins).  
  Tratamento: tratar os Canais de energia distintos do Xin Bao Luo 
(Pericárdio) com F-5 (Ligou) e do Fei (Pulmão) com P1 (Zhongfu). Tratar os 
Canais de energia Extraordinários Yin Qiao com R-6 (Zhaohai) e Ren Mai com 
P-7 (Lieque). Harmonizar o Gan (Fígado) com a técnica Shu-Mo-Yan com B-18 
(Ganshu) F-14 (Qimen) F-3 (Taichong). Acrescentar VB-34 (Yanglingquan) e F-
8 (Ququan). Tonificar o Shen (Rim – Yin) com R-2 (Rangu), R-3 (Taixi), R-7 
(Fuliu), R-10 (Yingu), VC-5 (Shimen), VC-7 (Yinjiao). Harmonizar o Fei 
(Pulmão) com B-13 (Feishu), P-1 (Zhongfu), P-9 (Taiyuan). Acrescentar P-5 
(Chize), VC-17 (Danzhong), VC-23 (Lianquan), VC-22 (Tiantu), R-25 
(Shencang) e M-DC-1 Dingchuan) e tratar os pontos Jing com B-42 (Pohu), B-
43 (Gaohuangshu), B-44 (Shentang), B-47 (Hunmen), B-52 (Zhishi).  
 
7.2 – Asma Forma Vazio. 
 
  A asma vazio corresponde à forma intermitente em que, fora das 
crises, não persiste o broncoespasmo, isto é, não há sibilos. Esta forma de 
asma, geralmente, inicia-se na infância, perdura até o fim da primeira década e 
pode reaparecer após a quarta ou quinta década.  
  A asma vazio deve-se às deficiência do Shen (Rins), do Pi (Baço) 
e do Fei (Pulmão). A deficiência do Pi (Baço) leva ao acúmulo de Umidade e no 
Fei (Pulmão). Ocorre o vazio do Fei – Yin (Pulmão – Yin), gerando a tosse com 
catarro abundante e uma falsa – plenitude do Fei – Yang (Pulmão – Yang). 
Quando isto ocorre, leva ao broncoespasmo com sibilos, porém menos intenso. 
Com o amadurecimento do Shen (Rins), que ocorre por volta dos 7 ou 8 anos 
de idade, cessa o quadro pulmonar e, posteriormente, com enfraquecimento 
deste Zang (Órgãos), as crises de asma podem retornar. A Umidade presente 
no Fei (Pulmão) pode transforma-se em Umidade – Calor, daí havendo a 
ocorrência de quadro infeccioso (Pneumonia).  
  Tratamento: Tonificar o Shen (Rim) com B-22 (Sanjiaoshu), B-23 
(Shenshu), VC-4 (Ming – Men), VC-4 (Guanyuan), R-2 (Rangu), R-3 (Taixi), R-



 

23 
 

7 (Fuliu), R-10 (Yingu), VC-5 (Shimen), VC-7 (YinJiao). Tonificar Pi (Baço) com 
a técnica Shu – Mo – Yuan com B-20 (Pi Shu), F-13 (Zhangmen), BA-3 
(Taibai). Acrescentar BA-9 (Yinlingquan) e BA-6 (Sanyinjiao). Tonificar o Fei 
(Pulmão) com técnica Shu – Mo – Yuan com B-13 (Feishu), P-1 (Zhongfu), P-9 
(Taiyuan). Acrescentar o ponto fogo P-10 (Yuji) e dispersar U midade com E-40 
(Fenglong), E-37 (Shangjuxu), E-25 (Tianshu), PC-6 (Neiguan). 
  O Pulmão governa o Qi e a respiração e, em particular, está 
encarregado da inalação do ar. Por essa razão, e também por sua influência 
sobre a pele, é o órgão intermediário entre o organismo e o meio ambiente. 
Controla os vasos sanguíneos, onde o Qi do Pulmão auxilia o coração no 
controle da articulação sanguínea. Diz-se que ele controla a “passagem das 
águas”. Isso significa que o Pulmão tem um papel vital no movimento dos 
fluidos corpóreos.  
  O Pulmão é como ministro a quem a polícia está subordinada. 
Essa afirmação refere-se à atividade do Pulmão de auxiliar o Coração (que é o 
monarca) a circular o Sangue.  

 
7.3 – Governar a Qi e a Respiração. 
 
  Essa é a função mais importante do Pulmão, uma vez que é do ar 
que o Pulmão extrai o “Qi puro” para o organismo, o qual combina com o Qi do 
alimento, que vem do baço. A combinação do ar do Pulmão e do Qi do 
alimento forma o Qi da reunião (Zhang Qi). Observamos dois aspectos nesse 
trabalho vital. Após sua formação, os Pulmões dispersam o Qi por todo o 
organismo, a fim de nutrir todos os tecidos e promover todos os processos 
fisiológicos.  
  O Eixo Espiritual. O grande Qi reúne-se sem movimento para 
acumular ao tórax: É chamado de “mar do Qi”, que sai do Pulmão, vai para a 
garganta e facilita a inalação e a exalação. 
  O Qi da reunião, (ou grande Qi), reúne-se no tórax e auxilia as 
funções do Pulmão e do coração, promovendo boa circulação para os 
músculos e controlando a força da voz. O Qi debilitado do Pulmão pode, 
portanto, causar cansaço, voz fraca e dispnéia.  
  Por causa da sua função de extrair o Qi do ar, e porque controla a 
pele, o Pulmão é o órgão Yin mais externo; é a conexão entre o organismo e o 
mundo exterior. Por esse motivo, fatores patogênicos exteriores podem atacá-
lo com facilidade; algumas vezes é referido como órgão “delicado”, ou seja, 
delicado e vulnerável a invasão por fatores climáticos.  

 
7.4 – Controlar os Canais e Vasos Sanguíneos. 
 
  Como já visto, o Pulmão governa o Qi e o Qi é essencial para 
auxiliar o Coração na circulação do Sangue. Por essa razão, embora o 
Coração controle os vasos sanguíneos, o Pulmão também tem um papel 
importante na manutenção da saúde desses vasos. Nesse caso, o seu alcance 
é um pouco mais amplo do que o do Coração, uma vez que o Pulmão controla 
não só a circulação nos vasos sanguíneos, mas também em todos os Canais. 
Como já discutido no capítulo sobre o Qi, o Qi nutritivo está relacionado de 
maneira intima ao Sangue e os dois fluem juntos nos vasos sanguíneos e nos 
Canais. Uma vez que o Pulmão governa o Qi, ele controla a circulação do Qi 
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nos vasos sanguíneos quando nos Canais. Se o Qi do Pulmão for forte, a 
circulação do Qi e do Sangue será boa e os membros permanecerão 
aquecidos. Se o Qi do Pulmão estiver fraco, o Qi será incapaz de empurrar o 
Sangue, e os membros, em particular as mãos, ficarão Frios.  
 
7.5 – Controlar a Dispersão e a Descida de Qi e Fluidos Corpóreos. 
 
  Essas duas funções são bastante importantes e essenciais para 
uma boa compreensão e entendimento da fisiologia e da doença do Pulmão.  
 
7.6 – Dispersão do Qi e dos Fluidos. 
 
  O Pulmão tem a função de dispersar ou difundir o Qi defensivo e 
os fluidos corpóreos por toda parte do corpo e para o espaço entre a pele e os 
músculos. Essa é uma das formas na qual o Pulmão está relacionado de 
maneira fisiológica à pele. Essa função assegura que o Qi defensivo seja 
distribuído igualmente por todo o organismo sob a pele, aquecendo-a assim 
como os músculos, protegendo o organismo contra os fatores patogênicos 
exteriores.  
  Se o Qi do Pulmão estiver debilitado e sua função dispersora 
estiver prejudicada, o Qi defensivo não alcançará a pele e o organismo poderá 
ser invadido de modo fácil pelos fatores patogênicos exteriores. Pode-se ter 
uma boa ideia do que é na realidade a função dispersora, observando-se o que 
acontece quando ela fica prejudicada. Quando uma pessoa contrai uma gripe, 
a maioria dos sintomas e sinais são manifestações de prejuízo do Pulmão em 
sua função dispersora. O Vento Frio exterior obstrui a pele, impede que o Qi 
defensivo se disperse e se propague, interferindo, então, na função dispersora 
do Pulmão. O Qi não pode ser disperso e tudo aparenta estar bloqueado. É, 
em geral, o que uma pessoa sente durante uma gripe intensa, com aversão ao 
Frio, cefaléia, nariz obstruído. 

O Qi do Aquecedor Superior está em comunicação com o exterior e 
propaga, dissemina as essências alimentares, aquece a pele, abastece o 
organismo e umedece os cabelos, como uma irrigação de névoa e orvalho.  
  Além do Qi, os Pulmões também dispersam os fluidos corpóreos 
para a pele e para o espaço entre a pele e os músculos na forma de uma 
“névoa” fina. Esse é o motivo pelo qual o aquecedor superior é comparado a 
névoa fina.Os fluidos corpóreos umedecem a pele, regulariza a abertura e o 
fechamento dos poros e a sudorese. Quando essa função está normal, os 
poros abrem-se e fecham-se de forma correta e há uma quantidade de 
sudorese normal, fisiológica. Em tais casos, diz-se que o espaço entre a pele 
os músculos está bem regulado. Quando essa função está prejudicada e a 
condição é de excesso, os poros se tornam bloqueados e não há sudorese: 
Nesses casos diz-se que o espaço entre a pele e os músculos está muito 
“apertado”. Se a condição é de deficiência, os poros ficarão muito relaxados e 
permanecerão abertos, de maneira que há sudorese espontânea. Em tais 
casos, diz-se que o espaço entre a pele o os músculos está muito “frouxo”.  
  Se a função do Pulmão de dispersar os fluidos corpóreos for 
prejudicada, os fluidos corpóreos podem se acumular sob a pele causando 
edema (normalmente na face).  
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7.7 – Descida de Qi e Fluidos. 
 
  Em virtude de os Pulmões serem o órgão que se situa no local 
mais elevado no organismo, os textos de Medicina Chinesa, com frequência, 
referem-se a ele como “tampa” ou “teto” da carruagem imperial. “Pelo fato de 
ser o órgão que se situa no lugar mais alto no corpo, seu Qi deve descer”. É o 
que significa “função de descida do Qi”. Como já vimos antes, O Qi do Pulmão 
deve descer para comunicar-se com o Rim, que responde pela “sustentação” 
do Qi.   
  Se o movimento de descida do Qi estiver prejudicado, o Qi do 
Pulmão não fluirá pra baixo e o Qi acumular-se-á no tórax, ocasionando tosse, 
respiração curta e uma sensação de opressão do tórax. Em alguns casos pode 
afetar a função do Intestino Grosso. Se o Intestino Grosso não receber Qi do 
Pulmão, não terá a força necessária para a defecção (o que acontece em 
idosos, em particular). Em determinadas situações, o prejuízo da descida do Qi 
do Pulmão também pode causar retenção de urina (mais uma vez, em 
particular nas pessoas idosas).  
  A função de descida se aplica não somente ao Qi, mas também 
aos fluidos corpóreos, da mesma forma que o Pulmão direciona os fluidos em 
descida ao rim e à bexiga. O Pulmão dirige os fluidos ao Rim onde o Yang do 
Rim os evapora e os mandam de volta até o Pulmão. Esses fluidos são 
essências para manter o Pulmão úmido. O Pulmão também envia um pouco de 
fluido até a bexiga, onde são excretados como urina. Por essa razão, alguns 
problemas urinários, em especial relacionados às pessoas idosas, podem ser 
decorrentes do Qi do Pulmão. 
 
7.8 – Regular todas as Atividades Fisiológicas. 
 
  Os Pulmões são como um Primeiro-ministro encarregado da 
regulação. Essa descrição da função dos Pulmões nas questões simples 
deveria ser vista no contexto e na sentença que precede a anterior, relativa a 
função do Coração, que diz: O Coração é como o monarca encarregado do 
espírito (Shen Ming).  
  Assim, o Coração é comparado a um monarca e o Pulmão a um 
primeiro-ministro que ajuda o Monarca. Essa relação é uma expressão de 
relação intima entre Qi e Sangue. O Pulmão governa o Qi e o coração governa 
o Sangue: O Qi é o “coadjuvante do Sangue, move o Sangue, é a mãe do Qi”. 
Ambos ajudam e dependem um do outro, por consequência, a comparação da 
ligação entre o Coração e o Pulmão com a de um monarca e seu primeiro-
ministro. Além disso, coração e Pulmão estão localizados no tórax e a ligação 
entre eles é estreita por outras razões. O Qi da reunião (Zong Qi) é um tipo de 
Qi e, como tal, governado pelo Pulmão; mas desempenha um papel importante 
auxiliando as funções do Coração. O Qi da reunião também exerce uma função 
importante na circulação do Sangue, o qual é governado pelo Coração. O Qi da 
reunião ajuda o Coração e o Pulmão a impelir o Qi e o Sangue aos membros, 
em especial às mãos. O eixo espiritual (Ling Shu). O Qi da reunião acumula-se 
no tórax, sobre a garganta, entra no Canal do Coração e ajuda a respiração.  
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  Depois de mencionar o Pulmão como um Primeiro-ministro, o 
questões simples (Su Wen) diz que o Pulmão toma conta da “regulação”. Isso 
significa que, da mesma maneira que o Pulmão ajuda a regular todas as 
atividades fisiológicas em todos os órgãos e em todas as partes do corpo, da 
mesma maneira que o escritório do primeiro-ministro controla e dirige as 
funções administrativas de todos os departamentos do governo. O Pulmão 
regula todas as atividades fisiológicas de vários modos: Como o Qi é base para 
todas as atividades fisiológicas. Os Pulmões ao governarem o Qi, tomam conta 
de todas as atividades fisiológicas de maneira natural. Essa função de 
regulação é dependente na ação do Pulmão em mover o Qi ao longo do corpo. 
Como o Pulmão é o órgão mais superior do corpo, seu Qi desce naturalmente. 
Na realidade, o Pulmão está localizado na parte mais alta do tronco. No 
clássico de Medicina Interna do Imperador amarelo ele é comparado ao “teto 
da carruagem imperial”, assim como o “vai e vem” do Qi, no mecanismo do Qi. 
Ele regula a subida/descida do Qi por meio da sua função de descer e a 
entrada e saída do Qi por meio de sua função de dispersar. Em troca, a 
circulação de Qi pelo Pulmão depende do controle de todos os Canais e vasos 
sanguíneos por parte dele (ver anteriormente). Isso é refletido na expressão “O 
Pulmão controla os 100 vasos (mai)”. Como o Pulmão governa a respiração, 
esse é outro modo pelo qual ele regula todas as atividades fisiológicas. Por 
meio da respiração, o Pulmão distribui o Qi para todos os tecidos em toda parte 
do corpo e em todos os órgãos, o que, naturalmente, tem uma grande parcela 
de contribuição para todas as atividades fisiológicas. 
  No diagnóstico chinês pelo pulso, este é sentido na artéria radial, 
um vaso sanguíneo. Porém, não é por casualidade que sentimos a artéria 
radial onde o Canal do Pulmão flui. Sentindo a artéria radial e em razão de sua 
conexão com o Canal do Pulmão, adquirimos também uma percepção da 
circulação do Qi,já que o Pulmão o governa.  
 
7.9 – Regula a Passagem das Águas. 
 
  Após o recebimento dos fluidos refinados do baço, o Pulmão os 
reduz a uma névoa fina e os “pulveriza” por toda a área da pele e, em especial, 
ao espaço entre a pele e os músculos. Esse processo é parte da função 
dispersora do Pulmão. Na saúde, os fluidos corpóreos são propagados de 
maneira uniforme por todo o organismo; a abertura e o fechamento dos poros 
são normais e o espaço entre a pele e os músculos é regulado de modo 
apropriado. Se essa função estiver prejudicada, os fluidos corpóreos podem se 
acumular sob a pele, Originando edemas. O Pulmão também direciona os 
fluidos corpóreos em descida para o Rim e para a bexiga. Esse processo é 
parte da função de descida do Pulmão. O Rim recebe os fluidos e vaporiza 
parte deles antes de enviá-los de volta para o Pulmão, a fim de mantê-lo 
umedecido. O trabalho dos Pulmões de direcionar os fluidos em descida 
também tem influência sobre a função da bexiga. Se a função dos Pulmões for 
normal, a micção será normal; se estiver prejudicada, pode ocorrer retenção 
urinária, especialmente nas pessoas idosas.  
  Como o Pulmão desempenha um papel importante no 
metabolismo dos fluidos do aquecedor superior, ele é algumas vezes chamado 
de ponte superior da água. Os fluidos penetram no Estômago e a parte 
refinada é transmitida em subida para o Baço. O Qi do Baço, por sua vez, se 
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dispersa em subida para o Pulmão que, regulando a passagem das águas, o 
envia em descida para a Bexiga.   
  A dispersão e descida dos fluidos corpóreos do Pulmão fazem 
parte da fisiologia de aquecedor superior no metabolismo dos fluidos. Algumas 
das principais funções do triplo aquecedor são transformação, transporte e 
excreção de fluidos. O Triplo Aquecedor é um sistema de “cavidades” do corpo, 
algumas grandes e outras pequenas. As grandes são a cavidade do tórax 
(aquecedor superior), a cavidade abdominal (aquecedor médio) e a cavidade 
púbica (aquecedor inferior). O Triplo Aquecedor é encarregado de movimentar, 
transformar e excretar fluidos corpóreos entre essas cavidades; para tal, 
depende das próprias subida/descida e entrada/saída do Qi, em todas as 
cavidades e em todos os órgãos. A atividade do Pulmão é regular a passagem 
das águas pela dispersão e descida do Qi; é parte do metabolismo dos fluidos 
do aquecedor superior.  
 
7.10 – Controlar a Pele e o Espaço Entre Pele e Músculos. 
 
(Espaço Cou li). 
 
  Essa função está relacionada de maneira intima às duas funções 
anteriores. O Pulmão recebe os fluidos do Baço e os dispersa para a pele e 
para o espaço entre a pele e os músculos de todo o corpo, nutrindo e 
umedecendo a pele. Se o Pulmão dispersar os fluidos normalmente, a pele terá 
brilho, a abertura e o fechamento dos poros, bem como a regulação da 
sudorese, serão normais; se essa função estiver prejudicada, a pele será 
privada de nutrição e do umedecimento, tornando-se áspera e seca.  
  Quando há o Qi e os fluidos no espaço, o espaço é regulado 
corretamente, a sudorese é normal e a pessoa tem boa resistência aos fatores 
patogênicos. Em caso de doença, o espaço entre a pele e os músculos pode 
ser muito “solto” ou “aberto” e, neste caso, a pessoa transpira de maneira 
anormal e os fatores patogênicos externos penetram facilmente, ou o espaço 
entre a pele e os músculos também pode ser “apertado” ou “fechado” e, nessa 
situação, não há sudorese suficiente e, se fatores patogênicos invadirem o 
corpo, em geral ele reagirá com uma febre.  
  O Pulmão influencia o Qi defensivo, que flui no espaço entre a 
pele e os músculos. Se o Qi do Pulmão estiver forte, o Qi defensivo será forte, 
apresentará uma boa resistência contra ataques de fatores patogênicos 
exteriores. Se o Qi do Pulmão estiver debilitado, o Qi defensivo também será 
debilitado e, pelo fato de os poros estarem abertos, pode ocorrer sudorese 
espontânea; a pessoa também estará propensa a ser atacada por fatores 
patogênicos exteriores. Quando esse tipo de sudorese ocorre, uma certa 
quantidade de Qi defensivo é perdida com ela. Ao contrário, se um fator 
patogênico exterior invadir as porções exteriores do organismo, ou seja, no 
espaço entre a pele e os músculos (que pode ocorrer mesmo se o Qi defensivo 
for relativamente bom), obstruirá esse espaço e, portanto, a circulação do Qi 
defensivo que, por sua vez, afetará a função dispersora do Pulmão, 
provocando aversão ao Frio, espirros, etc.  
  O Pulmão controla a pele e se manifesta nos pelos. O Pulmão é a 
raiz do Qi, a residência da alma corpórea (PO), manifesta nos pelos, abastece 
a pele, representa o Yin dentro do Yang e pertence ao outono.  
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7.11 – Manifesta-se nos Pelos Corpóreos. 
 
  O Pulmão dispersa o Qi defensivo e os fluidos para a pele e 
pelos. Sendo assim, o estado dos pelos (pelos do corpo) reflete o estado do 
Pulmão. O Pulmão recebe os fluidos do Baço e os propaga por toda parte do 
corpo, pele e pelos, nutrindo e umedecendo os pelos do corpo. 
  Se a dispersão do Qi e dos fluidos pelo Pulmão for normal, os 
pelos ficam lustrosos e saldáveis. Se o Pulmão não difunde o Qi e os fluidos de 
maneira correta, os pelos ficam com falta de nutrição e Umidade, sem viço, 
frágeis e secos.  
 
7.12 – Abrir-se no Nariz. 
 
  O nariz é a abertura do Pulmão e por meio dele ocorre a 
respiração. Se o Qi do Pulmão é forte, o nariz fica aberto, a respiração é fácil e 
o olfato normal. Se o Qi do Pulmão é fraco, o olfato pode ficar fraco. Se a porta 
do Qi defensivo do Pulmão é invadida por um fator patogênico exterior, há a 
presença de coriza e por haver perda de olfatação e espirro. Se o Pulmão 
apresenta Calor, pode ocorrer sangramento nasal, perda de olfatação e a asa 
pode se agitar rapidamente (como na pneumonia). O Pulmão abre-se no nariz 
e, se o Pulmão estiver harmonioso, o nariz pode cheirar.  
 
7.13 – Controlar o Muco Nasal. 
 
  A partir dos fluidos, o Pulmão controla de maneira natural o muco 
nasal e o nariz é o orifício pertencente ao Pulmão. Se a dispersão do Qi e dos 
fluidos pelo Pulmão está normal, o nariz é umedecido corretamente e 
lubrificado por secreção de muco normal, que desempenha certo papel na 
defesa contra fatores patogênicos exteriores. Se a dispersão e descida do Qi e 
dos fluidos do Pulmão estão prejudicadas, Há secreção nasal ou nariz 
entupido. Se o Pulmão é afetado por Calor ou Fleuma-Calor, o muco nasal 
torna-se amarelo e grosso. Se o Pulmão estiver afetado por secura, o muco 
nasal é insuficiente e a mucosa nasal fica muito seca.  
 
7.14 – Abrigar a alma Corpórea. 
 
  Diz-se que o Pulmão é a residência da alma corpórea (PO), que 
forma o Yin ou a contrapartida física da alma etérea (Hun). Similar ao Hun, o 
caractere chinês para a alma corpórea é a parte mais física e material da alma 
do ser humano. Pode-se dizer que á a manifestação somática da alma.   
  A alma corpórea é Yin, comparado à alma etérea, e é formada na 
concepção (ao passo que a alma etérea entra no corpo três dias após o 
nascimento). A alma corpórea morre com o corpo, enquanto a alma etérea 
sobrevive à morte. Depois do nascimento, a vida inteira do bebê gira em torno 
da alma corpórea; nos primeiros meses, a alma corpórea da mãe nutre a do 
bebê.  
  A alma corpórea está inteiramente ligada à essência, e pode-se 
dizer que é uma manifestação da essência na esfera das sensações e dos 
sentimentos. A alma corpórea é chamada de “entrada e saída” de essência 
(Ying).   
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  A essência é a estrutura para o organismo saudável, assim como 
a alma corpórea para os movimentos claros e precisos. Pela alma corpórea a 
essência “entra e sai”, o que a permite desempenhar um papel em todos os 
processos fisiológicos.  
  Na prática, a relação entre a alma corpórea e a essência é muito 
importante. Em primeiro lugar, significa que a essência é simplesmente a 
essência constitucional preciosa que reside no Rim, mas também é uma 
essência que, por meio da alma corpórea, desempenha um papel em todos os 
processos fisiológicos.  
  Em segundo lugar, pela alma corpórea a essência exerce um 
papel de defesa contra fatores patogênicos exteriores. Como sabemos, o Qi 
defensivo está relacionado com o Pulmão: Uma vez que a proteção contra 
fatores patogênicos é uma função do Qi defensivo e, portanto, a resistência aos 
fatores patogênicos. Porém, outros fatores também desempenham um papel 
na proteção contra fatores patogênicos e no funcionamento do Qi defensivo. A 
força da essência é um deles. A intima conexão entre a alma corpórea e a 
essência e, principalmente, o fato de que a alma corpórea faz a essência (e 
então Qi do Pulmão). A essência vai para o espaço entre a pele e os músculos, 
onde também exerce papel nessa proteção.  
  Relacionada ao Pulmão, a alma corpórea também está vinculada 
à respiração. Os gregos antigos chamavam a alma de símbolo (anemos), o que 
significa “Vento” ou “respiração”. A alma corpórea, que reside no Pulmão, é a 
manifestação direta da respiração na vida. Assim como na medicina ocidental, 
o oxigênio entra no Sangue por meio da respiração. Na medicina chinesa, a 
respiração é uma manifestação da alma corpórea, que afeta todas as funções 
fisiológicas.  
  No sentido emocional, a alma corpórea é afetada de maneira 
direta pelas emoções de tristeza ou lamento, as quais obstruem seus 
movimentos. Uma vez que a alma corpórea reside no Pulmão, tais emoções 
têm um efeito poderoso e direto sobre a respiração, que pode ser sentido como 
a pulsação da alma corpórea. A tristeza e o lamento afetam a alma corpórea, 
dissolvem o Qi do Pulmão e suspendem nossa respiração. A respiração curta e 
superficial de uma pessoa que está triste e deprimida é um exemplo disso. De 
modo similar, a respiração rápida e superficial que ocorre apenas na parte 
superior do tórax, quase no pescoço, é uma expressão da constrição da alma 
corpórea e do Qi do Pulmão. Por essa razão, o tratamento do Pulmão é, de 
maneira geral, muito importante nas alterações emocionais derivadas de 
depressão, tristeza, lamento, ansiedade ou luto.  
 
7.15 – Ser Afetado por Aflição, Mágoa e Tristeza. 
 
  Aflição, mágoa e tristeza afetam o Pulmão de maneira direta. A 
aflição tende a “atar” o Qi; a mágoa e a tristeza tendem a esvaziar o Qi. A ação 
de “atar”, provocada pela aflição no Qi pode ser vista na tensão do ombro e do 
tórax, apresentadas por pessoas que estão sujeitas a aflição crônica. A 
estagnação do Qi no tórax, derivada da aflição, também pode atingir os seios 
nas mulheres e em grande parte das vezes pode ser a raiz da formação de 
nódulos nas mamas. 
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  A tristeza e a mágoa esvaziam o Qi; isso pode ser observado no 
pulso do Pulmão, que se torna fraco e fino (delgado); na compleição, que fica 
branca; e no tom de voz, que fica fraco e choroso.  
  Deve-se notar que, embora a tristeza e a magoa esvaziem o Qi no 
tórax, elas também provocam, de certo modo, estagnação do Qi no tórax, que 
se manifesta com uma leve sensação de tensão do peito e leve falta de ar. 
 
7.16 – Outras Relações do Pulmão. Seu Odor é Podre. 
 
  O odor relacionado ao Pulmão é descrito como “podre”; Esse é o 
odor de catarro purulento, no caso de infecção torácica dos Pulmões. Às vezes, 
tal odor pode ser sentido mesmo na ausência de uma infecção torácica, em 
particular, quando há no Pulmão Calor ou Fleuma-Calor.  
 
7.17 – Sua Cor é Branca. 
 
  A cor branca está associada com o movimento metal e com o 
Pulmão. No diagnostico, esta relação pode ser observada, com frequência, nas 
bochechas branco pálidas, refletindo uma deficiência do Qi do Pulmão.  
 
7.18 – Seu Sabor é Picante. 
 
  O sabor pungente (ou picante) está relacionado ao Pulmão. Uma 
quantidade pequena de sabor picante na dieta tonifica de maneira suave o 
Pulmão. Perceba que o sabor pungente não é só o sabor de temperos, 
alimentos quentes como pimenta malagueta, caril e pimenta de caiena, mas 
também o dos temperos como canela e noz moscada. De modo geral, o sabor 
pungente está associado também às ervas fragrantes (contendo óleos voláteis) 
como hortelã. Na realidade, a hortelã estimula a dispersão do Qi do Pulmão.  
  Um consumo excessivo de alimentos com sabor pungente pode 
tanto habilitar o Yin do Pulmão quanto induzir Calor do Pulmão. Além disso, o 
consumo excessivo de alimentos com sabor picante também pode prejudicar o 
Fígado (metal agindo em excesso na madeira). 
 
7.19 – Seu Clima é Seco. 
 
  Um clima excessivamente seco, como aquele encontrado no 
deserto, prejudica o Pulmão e, em particular, o Yin do Pulmão. O Pulmão 
precisa se manter úmido durante todo o tempo e o “vapor” libertado pela ação 
de aquecimento do Yang sobre o Pulmão a fim de umedecê-lo. A secura 
excessiva também pode ser encontrada em certos ambientes industriais.  
 
7.20 – Seu Som é Lamento. 
 
  Uma pessoa que sofre de deficiência pulmonar tende a falar com 
um tom “choroso”, quase como se estivesse a ponto de começar a chorar. A 
parte do tom de voz, o próprio ato de se lamentar e chorar são os sons 
relacionados ao Pulmão, uma vez que ele é afetado por tristeza e aflição.  
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7.21 – O Pulmão Controla os cem “Vasos”. 
 
  Como o Pulmão controla o Qi, ele exerce uma influência em todos 
os Canais, na medida em que eles circulam o Qi. Em razão da intima relação 
entre o Pulmão (governa o Qi) e o Coração (governa o Sangue) e também pela 
estreita relação entre Qi e Sangue (o Qi é o comandante do Sangue; o Sangue 
é a mãe do Qi). A influência do Pulmão estende-se naturalmente aos vasos 
sanguíneos. Na realidade, não é por acaso que na diagnose chinesa do pulso, 
sentimos o pulso na artéria radial, por onde flui o Canal do Pulmão. 
  Assim, a expressão anterior de que o Pulmão governa os cem 
vasos refere-se aos Canais e vasos sanguíneos.   
 
7.22 – Pulmão não Gosta de Frio. 
 
  O Pulmão influencia a pele e o Qi defensivo e é invadido com 
facilidade por fatores patogênicos exteriores, em particular, por Vento Frio.  
 
7.23 – “O Pulmão Governa a Voz”. 
 
  A força, o tom e a clareza da voz são todos dependentes do 
Pulmão. Quando o Pulmão está saudável, pode ser comparado a um sino, que 
emite um claro soar, que é a voz. Se o Pulmão está fraco, a voz pode ser 
baixa; se o Pulmão está obstruído por Fleuma, o tom de vos pode ser 
amortecido.  

 
7.24 – “O Pulmão é um Órgão delicado”. 
 
  O Pulmão é delicado como um órgão “sensível” ou “delicado”. 
Isso acontece porque, dentre todos os órgãos internos, ele é o primeiro 
invadido por fatores patogênicos exteriores: A facilidade relativa com que o 
Pulmão é afetado pelos fatores patogênicos externos reflete seu ser “delicado”.  
  A tendência a ser invadidos por fatores patogênicos exteriores 
manifesta-se em dois níveis. Primeiro, a camada energética que corresponde 
ao “exterior” do corpo por exemplo, o espaço entre a pele e músculos está sob 
a influência do Pulmão e do Qi defensivo. Ela é a primeira camada energética a 
ser invadida por Vento exterior quando adquirimos uma infecção respiratória 
superior. Em segundo lugar, se o fator patogênico penetrar no interior, em 
geral, afeta o Pulmão. Com base no exemplo anterior, se a infecção 
respiratória superior continuar, normalmente afeta o Pulmão ao nível interior, 
provocando uma infecção de tórax.  
  O Pulmão é de uma maneira peculiar, delicado em crianças; por 
esse motivo, elas são bastante propensas a adquirirem infecções respiratórias 
superiores.  
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8 – Diagnóstico na Medicina Chinesa 
 
8.1 – Sistemas Respiratórios. 
 
8.1.1 – Catarro Crônico. 
 
  A condição de catarro crônico é muito comum em crianças e esta 
situação é consequência de um fator patogênico residuais invasões 
respiratórias de Vento combinadas com uma deficiência do Baço, levando à 
formação de Fleuma. A criança com essa condição apresenta secreção nasal 
constante ou obstrução nasal, tosse e otite média. 
 
8.1.2 – Tosse e Espirro. 
 
  Histórico de acessos repetidos de tosse e espirros quase sempre 
indicam um fator patogênico residual (normalmente Fleuma-Calor no Pulmão) 
após invasão de Vento externo. Essas invasões dão origem a um fato 
patogênico residual quando o Vento não é adequadamente eliminado, quando 
se faz uso muito frequente de antibióticos ou quando a criança tem uma 
constituição fraca. Nesses casos, a criança vai apresentar tosse ou espirros 
crônicos, ou ambos, e ficará propensa a infecção respiratória frequentes.  
 
8.2 – Problemas Respiratórios. 
 
8.2.1 – Tosse. 
 
8.2.3 – Invasão de Vento-Frio. 
 
  Tosse com expectação de muco branco, aversão ao Frio, febre, 
dor de garganta, doer de cabeça occipital, torcicolos, espirros, dores no corpo, 
língua com saburra fina e branca, pulso flutuante-tenso. 

 
8.3 – Invasão de Vento-Calor. 
 
  Tosse com expectação de muco amarelo, aversão ao Frio, febre, 
dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, ligeira transpiração, língua com 
parte anterior/laterais vermelhas, pulso flutuante-rápido.  
8.4 – Fleuma-Calor nos Pulmões. 
 
  Tosse em latido com expectação profusa de muco amarelo ou 
esverdeado, respiração curta, sibilos, sensação de opressão no tórax, 
sensação de Calor, sede, língua vermelha e aumentada com saburra amarela e 
pegajosa, pulso deslizante rápido.  
 
8.5 – Deficiência do Qi do Pulmão e do Baço. 
 
  Tosse branda baixa, expectação de muco fino, respiração curta, 
cútis pálida, pouco apetite, fezes amolecidas, língua pálida, pulso fraco.  
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8.6 – Sibilos. 
 
8.6.1 – Frio-Fleuma nos Pulmões. 
 
  Sibilos agudos, tosse com expectação de muco branco, face 
pálida, respiração curta, sensação de aperto no peito, saburra da língua branca 
e pegajosa, pulso deslizante lento.   
 
8.7 – Fleuma-Calor nos Pulmões. 
 
  Sibilos agudos, tosse com expectação de muco amarelo, 
sensação de opressão do tórax, face ligeiramente vermelha, respiração curta, 
saburra da língua amarela e pegajosa, pulso deslizante rápido.  
 
8.8 – Fleuma Residual nos Pulmões com Deficiência do Qi do Pulmão. 
 
  Sibilos crônicos, tosse com expectação ocasional de pouco muco, 
insônia, sensação de opressão no tórax, cansaço, face pálida, respiração curta, 
língua pálida com inchaço Na área do Pulmão, pulso vazio.  
 
8.9 – Fleuma Residual nos Pulmões com Deficiência do Qi do Baço. 
 
  Sibilos crônicos, tosse com expectação ocasional de pouco muco, 
insônia, sensação de opressão no tórax, cansaço, face pálida, respiração curta, 
pouca apetite, fezes amolecidas, vontade de se deitar, língua pálida com 
inchaço na área do Pulmão, pulso vazio.  
 
8.10 – Deficiência do Sistema do Qi Defensivo dos Pulmões e dos Rins. 
 
  Sibilos crônicos, asma alérgica, histórico de eczema, febre o feno, 
língua pálida, pulso vazio.  
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9 – Associações e Diferenças entre Asma Alérgica de 
Início Precoce e Xiao-Chuan 
 
  Iniciaremos analisando as divergências entre Xiao-Chuan e asma 
de início precoce, alergia, sob a perspectiva da medicina chinesa. 
Examinaremos as três áreas: etiologia, patologia e diferenciação/tratamento.  
 
9-1 – Etiologia. 
 
  Relembremos que os principais fatores etiológicos mencionados 
na teoria da sibilação (Xiao) e da falta de ar (Chuan) são:  
 
9.2 – Fatores Patogênicos Externos. 

 

 Dieta; 

 Problemas emocionais; 

 Fadiga, doença crônica e atividade sexual excessiva; 
 
                      Examinaremos agora cada um dos fatores etiológicos em relação 
à asma alérgica e ainda qualquer divergência na etiologia tradicional do Xiao-
Chuan.  
 
9.3 – Atopia. 
 
  Uma divergência fundamental na teoria tradicional do Xiao-Chuan 
é que não há conceito de alergia e atopia como um fator etiológico em asma, 
embora a asma de início precoce seja muito claramente relacionada à 
hipersensibilidade alérgica e imunológica. Alguns livros chineses modernos 
referem-se de forma sucinta à natureza alérgica da asma, porém ainda aplicam 
a teoria de Xiao-Chuan para seu tratamento.  
 
9.4 – Fatores Patogênicos Exteriores. 
 
  A maioria dois livros afirma que as crises de asma são geradas 
pela invasão de fatores patogênicos externos, tais como Vento-Frio ou Vento-
Calor. Tal afirmação não é verdadeira para todos os casos. 
 
9.5 – Dieta. 

 
  A teoria do Xiao-Chuan menciona o consumo excessivo de 
alimentos ácidos, gordurosos ou Frios como fator etiológico. Enquanto essa 
teoria é certamente verdadeira para asma de início tardio, ela não corresponde 
à realidade quando a asma inicia-se precocemente na infância. Muito poucas 
crianças, talvez nenhuma, ingerem alimentos em quantidade excessiva.  
  Os laticínios que certamente constituem-se num possível fator 
etiológico da asma não são mencionados na etiologia do Xiao-Chuan 
simplesmente porque não são ingeridos na China. A intolerância ao leite é um 
fator etiológico importante na asma alérgica.  
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9.6 – Sobrecarga de Trabalho e Atividade Sexual Excessiva. 
 
  Sobrecarga de trabalho e atividade sexual excessiva, 
mencionadas na teoria de Xiao-Chuan, certamente não são fatores etiológicos 
nas crianças com asma, embora possam ter influência na asma de início tardio 
em adultos.  
 
9.7 – Tensão Emocional. 
 
  Tensão emocional, tais como preocupação, remoer pensamentos 
e excesso de pensamento, mencionados na teoria do Xiao-Chuan, certamente 
não constituem um fator etiológico nas crianças muito jovens com asma de 
início precoce. É claro que as crianças podem ficar sujeitas à tensão emocional 
desde cedo, porém não da mesma maneira que os adultos.  
 
9.8 – Condição de Fraqueza do Corpo. 
 
  Um dos fatores etiológicos do Xiao-Chuan que se aplica à asma 
de início precoce, alérgica, é a condição de fraqueza do corpo. Em crianças 
pequenas essa condição pode ser causada por crise grave de sarampo, 
coqueluche ou pneumonia.  
 
9.9 – Patologia. 
 
  A seguir, coloco o que percebo ser as divergências na patologia 
tradicional de Xiao-Chuan em relação à asma alérgica. 
 
9.10 – Fleuma não como Principal Fator Patogênico na Asma Alérgica. 
 
  A Fleuma é fundamental na patologia do Xiao como no Chuan. 
Em ambas as condições, sibilação e falta de ar são causadas por Fleuma 
obstruindo as vias aéreas. O som da sibilação é proveniente da ascensão do Qi 
rebelde ao longo das vias aéreas obstruídas por Fleuma. 
  Porém, em minha opinião e de acordo com minha experiência, a 
Fleuma não representa o principal fator patogênico na asma alérgica. Nessa 
doença, sibilação e falta de ar são provenientes do estreitamento dos 
brônquios que não podem ser adequadamente desobstruídos do muco por 
meio da tosse. Baseando-se nesse ponto de vista, a Fleuma é, portanto, o 
resultado, em vez da causa da condição (também ver adiante). 
  Os antigos médicos chineses atribuíam o estreitamento das vias 
aéreas à Fleuma, uma vez que não conheciam o mecanismo da 
broncoconstrição, proveniente da estimulação parassimpática. Curiosamente, a 
medicina ocidental antiga também atribuía a asma à obstrução das vias aéreas 
pelo muco. John Miller escreveu em 1769: O soro supérfluo que deve ser 
jogado fora pela expiração é acumulado e os órgãos da respiração ficam 
enfraquecidos. Robert Bree (1807) viu a asma como “Um esforço extraordinário 
para livrar-se de algumas substâncias mórbidas ou irritantes existentes nos 
tubos de ar.  
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  Já em 1868, outros médicos, entretanto, entendiam que, na asma, 
sibilação e falta de ar eram provenientes de broncoespasmos, em vez de 
obstrução de muco, e que este muco era resultado, e, não, a causa da asma. 
  Na realidade, o Dr. Henry Hyde Salter disse: O fato é que o Dr. 
Bree confundiu o efeito (isto é, o muco) com a causa.Já em 1786, alguns 
médicos perceberam a natureza alérgica da asma, embora não pudessem 
explicá-la completamente. O Dr. William Withering (pioneiro no uso de extratos 
digitais para tratar insuficiência cardíaca congestiva) escreveu, em 1786, que a 
asma poderia ser curada com a moradia dos pacientes em quartos grandes, 
dos quais se devia remover cortinas e camas de penas. 
  Língua e Pulso são dois outros elementos não consistentes com o 
fato de a Fleuma ser o fator patogênico principal na asma. Se a Fleuma for o 
principal fator patogênico na asma, a língua deveria se apresentar inchada, 
com revestimento pegajoso e o pulso deslizante. No caso, isto não é muito 
frequente. Na asma de início precoce, a língua em geral não se apresenta 
inchada; (frequentemente)mostra-se fina e o pulso não fica deslizante; (mostra-
se, com frequência, tenso). De forma interessante, um estudo na China com 
crianças atópicas encontrou uma correlação entre língua geográfica (indicando 
deficiência de Yin) com constituição atópica e níveis elevados de IGE. Além 
disse, o autor desse estudo relacionou a constituição atópica à deficiência de 
rim.  
  Beavem também informa correlação entre língua geográfica e 
História de rinite alérgica, asma alérgica e eczema atópico. Outro fator que 
exclui a Fleuma como fator patogênico na asma é o fato de que, entre as 
crises, um indivíduo asmático apresenta-se muitas vezes quase normal. Na 
verdade há alguns atletas que são asmáticos. Se entretanto a Fleuma abstruí o 
Pulmão, sibilação e falta de ar são constantes e persistentes até que a Fleuma 
seja completamente eliminada. Então o Dr. Ye Gui, no Case Reports for 
Clinical Practice, de 1766, afirma corretamente.  
  Se o fator patogênico for expelido, a falta de ar (Chuan) cessa e 
nunca volta. Na sibilação (Xiao), o fator patogênico fica escondido no interior do 
Pulmão, e algumas vezes ativo e algumas vezes inativo, e ocorrem episódios 
frequentes durante muitos anos.  
  Isso confirma que a Fleuma é o principal fator causal na falta de 
ar (Chuan); uma vez que a Fleuma é eliminada, a falta de Ar cessa 
completamente. Na sibilação (Xiao), que é mais próxima da asma, o fator 
patogênico fica escondido no Pulmão e se torna ativo nas crises, causando 
ataques de asma.  
 
9.11 – “Vento” como Principal Fator Patogênico na Asma Alérgica. 
 
  É interessante quando o Dr. Gui declara que os fatores 
patogênicos na sibilação (Xiao) são “algumas vezes ativos e algumas vezes 
inativos”. Em minha opinião, a natureza intermitente do fator patogênico 
confirma que, na asma alérgica, o principal fator patogênico é o Vento, e, não, 
a Fleuma, uma vez que está na natureza do Vento ir e vir e mudar rapidamente 
(ver adiante), ao passo que a Fleuma não tem essa natureza intermitente. 
  A contração dos músculos bronquiais, em Medicina Chinesa, por 
si só pode ocorrer. Tal contração pode ser atribuída ao “Vento”, já que se 



 

37 
 

manifesta com os sintomas de Vento, isto é, o Vento contrai, pode ir e vir e 
mudar rapidamente. Isto explica por que um asmático respira bem em crises.  
  A verdadeira natureza da asma é que ela ocorre em paroxismos, 
isto é, vem e vai. Na verdade, alguns especialistas em tórax dizem que não são 
tanto os próprios sintomas (aspecto do tórax e sibilação) que nos permitem 
diagnosticar a asma (esses sintomas ocorrem em outras doenças torácicas), 
mas as circunstâncias sob as quais tais sintomas ocorrem. Na asma, as 
características são que ela ocorre em paroxismos; isso ocorre devido à 
natureza do Vento, que vem e vai.  
  Outra característica da asma alérgica que sugere Vento como 
causada doença é o fato de que, embora o asmático fique ofegante durante 
esforços, muito mais importante, o indivíduo fica mais ofegante até mesmo 
depois que o exercício termina. O paroxismo progressivo de tensão, tosse e 
sibilação seguindo exercício alcança um pico em alguns minutos e pode 
permanecer por meia hora. Virtualmente, nenhum outro tipo de doença tópica 
está associada a sintomas que pioram imediatamente após exercícios.  
  É evidente que, na asma crônica, outros fatores devem ser 
considerados para estreitamento das vias aéreas, isto é, uma inflamação do 
revestimento das vias aéreas e a presença de muco; quanto mais crônica a 
asma, mais esses dois fatores desempenham uma função no estreitamento 
das vias aéreas.  
  Porém, o muco que se forma Nas vias aéreas na asma alérgica é 
uma consequência da reação alérgica. Portanto, podemos dizer que o muco é 
mais o resultado do que a causa da asma alérgica.  
  É também interessante observar que há uma diferença entre o 
tipo de muco produzido na bronquite crônica, que apresenta uma redução do 
seroso acinar. Na asma, a quantidade de muco seroso acinar normalmente 
está intacta. O tampão na asma tem um componente não mucoso. Então, qual 
é o fator patogênico na asma alérgica? Basicamente é o Vento exterior que 
invade a porção do Qi defensivo do Pulmão, nem Vento interior (que pertence 
ao Fígado), mas um tipo de Vento crônico (exterior) alojado nos brônquios e 
gerando periodicamente broncoespasmos. As crises são iniciadas por 
exposição a alérgenos, vírus, clima Frio ou mediante tensão emocional. A 
natureza desse “Vento” como fator patogênico na asma será detalhada 
brevemente.  
  É também interessante o fato de os exames radiográficos não 
possuírem valor diagnóstico na asma. Isso parece confirmar que o Vento, e, 
não a Fleuma é o principal fator patogênico na asma. O Vento é um fator 
patogênico não substancial, e, como tal, naturalmente não poderia ser visto nos 
raios X; por outro lado, a Fleuma pode ser um fator patogênico substancial.  
  É evidente que em um indivíduo com asma de início precoce, com 
o passar dos anos, na fase adulta, a patologia se torna mais complicada, e 
outros fatores, incluindo a Fleuma, podem desempenhar sua função. Isso 
ocorre sob a influência de vários fatores etiológicos, tais como excesso de 
trabalho, tensão emocional, atividade sexual excessiva e dieta irregular, fatores 
que não estão presentes na infância. Quanto mais crônica, mais Fleuma há.  
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10 – Eczema Atópico não Discutido como Asma  
Alérgica na Teoria de Xiao-Chuan 
 
  A patologia de Xiao-Chuan não contempla eczema infantil, que, 
muitas vezes, acompanha ou precede a asma de início precoce e Asma 
alérgica que é muito intima e extremamente frequente na clínica. A teoria 
médica chinesa pode facilmente explicar essa associação, via Pulmão, que 
está envolvida na respiração e controla a pele. Estranhamente, essa 
associação entre Pulmão e pele não parece ser usada no diagnóstico e no 
tratamento do eczema infantil.  
  A associação entre asma e eczema é também facilmente 
absorvida na reação de vergões que ocorre na pele de indivíduos atópicos 
decorrentes da inalação de alérgenos.  
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11 – Diferença Entre Asma de Início Precoce e 
Patologia do Xiao-Chuan 
 

 Fleuma é fundamental tanto na patologia do Xiao como no Chuan. 

 Fleuma não representa o fator patogênico principal na asma alérgica. 

 Na asma alérgica de início precoce, sibilação e falta de ar são 
provenientes do estreitamento das vias aéreas decorrente de 
broncoespasmo em consequência de reação alérgica. O estreitamento 
dos brônquios não permite a adequada eliminação do muco por meio da 
tosse. Fleuma é, portanto, o resultado em vez da causa da condição. 

 Na asma alérgica de início precoce, a língua normalmente não se 
apresenta inchada (frequentemente mostra-se fina) e o pulso não fica 
deslizante (apresenta-se frequentemente tenso). Portanto, língua e pulso 
não demonstram Fleuma.  

 Outro fator quer exclui a Fleuma como fator patogênico na asma é o fato 
de que, entre crises, um indivíduo asmático apresenta-se muitas vezes 
quase normal. Na verdade, há alguns atletas asmáticos. Se, entretanto, 
a Fleuma obstrui o Pulmão, sibilação e falta de ar são constantes e 
persistem até que a Fleuma seja completamente eliminada.  

 A natureza intermitente do fator patogênico confirma que este é o Vento 
e, não, a Fleuma, uma vez que está na natureza do Vento ir e vir e 
mudar rapidamente (ver adiante), Ao passo que a Fleuma não tem esta 
natureza intermitente.  

 Na asma brônquica, outros fatores devem ser considerados para o 
estreitamento das vias aéreas, isto é, inflamação do revestimento das 
vias aéreas e a presença de muco. Quanto mais crônica a asma, mais 
esses dois fatores desempenham uma função no estreitamento das vias 
aéreas.  

 O muco que se forma nas vias aéreas na asma alérgica é uma 
consequência da reação inflamatória, que é uma consequência da 
reação alérgica. Portanto, podemos dizer que o muco é mais o resultado 
do que a causa da asma alérgica.  

 O fator patogênico na asma alérgica é o Vento:não o Vento exterior 
invadindo o Pulmão, nem o Vento interior, mas um tipo de Vento crônico 
(exterior) alojado nos brônquios e que, periodicamente, causa 
broncoespasmos. Os ataques são desencadeados por exposição a 
alérgenos, tempo Frio ou estresse emocional. 

 A patologia do Xiao-Chuan não contempla eczema infantil, que muitas 
vezes acompanha ou precede a asma de início precoce. Todavia, a 
associação entre eczema, asma de início precoce e asma alérgica é 
muito íntima e extremamente frequente na clínica.  

 
11.1 – Identificação de Padrões e Tratamento. 
 
  Para discutir as diferenças e associações entre asma e Xiao-
Chuan, é melhor separar Xiao de Chuan. 
 

 
11.2 – Xiao. 
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Relembremos que os principais padrões no Xiao são os seguintes:  
 
11.3 – Durante as crises. 

 Fleuma-Frio; 

 Fleuma-Calor. 
 
11.4 – Entre as crises. 

 Deficiência do Pulmão; 

 Deficiência do Baço; 

 Deficiência do Rim. 
 
11.5 – Os pontos a se observar são os seguintes. 

 A diferença de tratamento durante ou entre as crises é importante e é 
utilizada no tratamento de asma. 

 A distinção entre Fleuma-Frio e Fleuma-Calor é útil no tratamento da 
asma alérgica para se diferenciar entre dois tipos básicos com Frio ou 
Calor, embora não haja Fleuma. 

 
11.6 – Chuan. 
 
Relembremos que os principais padrões no Chuan são os seguintes: 
 
11.7 – Excesso. 
 

 Invasão de Vento-Frio; 

 Vento-Frio no exterior, Fleuma fluido no interior; 

 Fleuma-Calor no Pulmão; 

 Fleuma turva no Pulmão; 

 Obstrução do Qi do Pulmão. 
 
11.8 – Deficiência. 
 

 Deficiência do Pulmão; 

 Deficiência do Rim. 
 
11.9 – Os pontos a se observar são os seguintes. 
 

 O Vento-Frio externo pode provocar crise aguda de asma. Também sob 
o ponto de vista ocidental, é sabido que infecções viróticas podem gerar 
asma alérgica em indivíduos sensíveis. Além disso, a ativação dos 
mastócitos causa broncoconstrição, podendo ser desencadeada não 
somente pelos alimentos, mas também por exercícios físicos, ar Frio e 
hiperventilação. Invasão de Vento externo que não seja devidamente 
expelida ou completamente eliminada com administração de antibióticos 
pode também causar início de asma em crianças não atópicas.  

 Vento-Frio exterior com Fleuma fluida interior ocorre geralmente apenas 
em adultos, uma vez que Fleuma fluida é uma condição crônica que só 
se desenvolve com o passar dos anos. Não pode, portanto, explicar a 
asma alérgica em crianças.  



 

41 
 

 O padrão do Frio no exterior e do Calor no interior não está relacionado 
a asma, mas à infecção torácica aguda. 

 O padrão de Fleuma-Calor no Pulmão não corresponde à asma, mas à 
bronquite aguda, pneumonia ou episódios febris de bronquectasia. 

  O padrão de Fleuma turva não está associado à asma, mas à infecção 
torácica grave com sepse.  

 O padrão obstrução do Qi do Pulmão está relacionado à crise aguda de 
asma nos adultos proveniente de tensão emocional afetando o Fígado. 
Não corresponde à asma de início precoce.  

 Chuan proveniente de deficiência do Pulmão corresponde à asma 
crônica. 

 Chuan proveniente de deficiência do Rim corresponde à asma ou 
enfisema nos idosos, não corresponde a asma de início precoce.  

 
11.10 – Asma de Início Tardio, não Alérgica. 
 
  A asma de início tardio não é alérgica e ocorre sem eczema. 
Conforme o próprio nome sugere, inicia-se mais tarde, durante a vida, 
geralmente entre os 30 e 40 anos. A teoria do Xiao-Chuan pode ser explicado 
para o tratamento dessa doença. A asma de início tardio é caracterizada mais 
frequentemente por deficiência de Baço que é manifestada por uma língua 
inchada.  
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12 – Nova Teoria Sobre a Asma 
 
  Conforme já foi visto, a teoria do Xiao-Chuan não é adequada 
para diagnóstico e tratamento de asma alérgica (e eczema); portanto, devemos 
nos empenhar no desenvolvimento de uma nova teoria sobre asma alérgica na 
medicina chinesa. Deve-se enfatizar que não se trata de uma nova teoria 
definitiva sobre a asma, e será necessária muito aperfeiçoamento e revisão de 
acordo com a experiência clínica. 
  Essa discussão se concentrará no diagnóstico e no tratamento da 
asma de início precoce, também denominada asma extrínseca ou alérgica. A 
discussão também se centrará principalmente nas manifestações clínicas da 
asma alérgica em crianças e, não, em adultos. Uma das razões da teoria do 
Xiao-Chuan não se aplicar completamente à asma é apenas porque a asma 
alérgica provavelmente não existia na China antiga. Mesmo em tempos 
modernos ela é relativamente rara no extremo oriente da China, em suma, a 
incidência é muito mais alta nos países ocidentais. O desenvolvimento da 
Asma alérgica obviamente deve estar relacionada ao estilo de vida no ocidente, 
pois os indivíduos chineses que vivem no ocidente e adotam nosso estilo de 
vida apresentam a mesma incidência de asma alérgica que os ocidentais.  
 
12.1 – Etiologia e Patologia. 
 
  Dois fatores principais desempenham papel na patogênese da 
asma: Uma é a deficiência dos sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim, 
e outro é o Vento. O primeiro é responsável pela raiz da doença e o segundo 
por sua manifestação.  
 
12.2 – Deficiência dos Sistemas do Qi Defensivo do Pulmão e do Rim. 
 
12.2.1 – Rim e QI Defensivo. 

 
  O Pulmão difunde o Qi defensivo (Wei Qi) para pele e músculos, e 
o Rim é a raiz do Qi defensivo. O Qi defensivo é de natureza Yang, aquecendo 
pele e músculos. O Yang do Rim é a fonte de todas as energias Yang do corpo; 
é nesse sentido que o Rim é a raiz do Qi defensivo. “O Qi Defensivo Emerge 
do Aquecedor Médio e o Defensivo, do Aquecedor Inferior”.  
  O Rim é acoplado à bexiga para a transformação dos fluidos. No 
processo de transformação, uma parte límpida dos fluidos sobe ao longo do 
Canal da bexiga, região dorsal, para pele e músculos, de forma a interagir com 
o Qi defensivo. Essa é outra maneira indireta de o Yang ser a raiz do Qi 
defensivo. 
  Além disso, o Canal da bexiga é vazo governador (Du Mai), que 
difundem o Qi defensivo por toda a região dorsal na área do yang maior, são 
conectados ao Rim. Relembremos que Du Mai (vaso governador) se inicia no 
Rim. 
  O Qi defensivo flui no Yang durante o dia e no Yin à noite, 
partindo do porção dos músculos do Canal de Rim, fluindo par os cinco órgãos 
Yin e seis órgãos Yang.  
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12.3 – Deficiência do Rim e Asma Alérgica. 
 
  O tipo de deficiência envolvida na asma alérgica de apenas um 
aspecto das funções do Rim, isto é, na associação com o Qi defensivo. Poderia 
ser chamado de deficiência do sistema do Qi defensivo do Rim, similar ao 
sistema do Qi defensivo do Pulmão. Essa deficiência de rim envolve apenas 
esse aspecto de suas funções e, portanto, não é presente em muitos outros 
sintomas e sinais. Por exemplo, uma criança ou adolescente com asma 
alérgica não apresenta tontura, surdez, tinido, dor nas costas, fraqueza nos 
joelhos ou transpiração noturna.   
  As teoria tradicionais de sibilação (Xiao) e falta de ar (Chuan) 
contemplam uma deficiência de Rim como fator na asma, mas apenas para 
seus estágios nos casos crônicos. Na asma alérgica, ao contrário, desde o 
início há deficiência do sistema do Qi defensivo do Rim.  Na criança, sibilação e 
tosse prolongada também podem induzir à deficiência do Rim, que é portanto a 
consequência de uma patologia do Pulmão; na asma atópica, entretanto, 
deficiência de Rim é a causa da condição e está presente desde o início da 
doença; ela é também a causa para Vento crônico se alojar no tórax.  
  É interessante observar que a asma atópica, muitas vezes, 
melhora durante a gravidez, Durante a gravidez, a asma alérgica melhora em 
um terço e não é afetada no restante. Relaciono a melhora e a agravação de 
um sintoma durante a gravidez à deficiência do Rim, de fato, melhora durante a 
gravidez e posteriormente é agravada. O fato de a gravidez melhorar ou 
agravar a asma alérgica em dois terços das mulheres parece mostrar que a 
deficiência do Rim é a raiz da asma alérgica. Isso confirma o envolvimento do 
Rim na asma atópica, já que deficiente do Rim às vezes melhora durante a 
gravidez. 
  Nos Estados Unidos, um estudo longitudinal de um grupo de 1861 
crianças nascidas de mulheres recrutadas durante a gravidez e acompanhadas 
durante cinco anos mostrou que a baixa ingestão materna de vitamina E 
durante a gravidez está associada ao risco aumentado de desenvolver asma 
alérgica. Isso confirma que a etiologia da asma alérgica é decorrente de 
deficiência inata do Rim.  
 
12.4 – Rim e Sistema Imunológico. 
 
  Assim a hiper-reatividade imunológica que é a base da asma 
alérgica é proveniente de deficiência dos sintomas do Qi defensivo do Pulmão 
e do Rim. O Rim não apenas influencia o sistema imunológico por meio da 
conexão entre Yang do Rim e Qi defensivo, mas também porque a essência do 
Rim é parcialmente responsável pela proteção aos fatores patogênicos 
externos por intermédio do Vaso Governador (Du), Penetrador (Chong) e 
Concepção (Diretor - Ren).  
  Quando o Qi dos Canais transborda, ele flui nos vasos 
extraordinários, onde se transforma em irrigação, aquecendo os órgãos 
internamente e irrigando o espaço entre a pele e músculos externamente. 
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12.5 – Célula-Tronco da Medula. 
 
 

Células 
Progenitora 

Linfóides 

Células 
Progenitoras 

Melodies 
 
 
Linfócitos B    Timo 
 

Linfócitos T   

 Macro fagócitos; 

 Monócitos; 

 Eosinófilos; 

 Neutrófilos; 

 Mastócitos. 
           O fato de o Qi dos Canais transbordar nos vasos extraordinários 

que vão irrigar o espaço entre a pele e músculos confirma que o Rim (pelos 
vasos extraordinários) desempenha um papel na proteção contra fatores 
patogênicos e na circulação do Qi defensivo nesse espaço. 
  A fisiologia ocidental confirma esse papel do Rim nas defesas 
imunes, uma vez que todas as células envolvidas na resposta imunológica são 
originadas de uma célula-tronco comum na medula (que é um produto da 
essência do Rim). Baixos níveis de cortisol (secretados pelo córtex cerebral) 
também alteram a função imunológica para permitir uma resposta imunológica 
exagerada.  
  Um estudo chinês que compara o efeito do eixo Qing Long Tang 
(Decocção do Pequeno Dragão Verde) versus tônica do Rim para tratar asma 
atópica mostrou que os tônicos do Rim obtiveram melhor efeito e que 
reduziram os níveis de IGE. 
  Há alguns médicos chineses modernos que enfatizam a 
tonificação do Rim para tratar asma. Por exemplo, Dr. Shen Zi Yin afirma que, 
quando há inflamação, atopia e broncoconstrição, é necessário nutrir o Yin do 
Rim.  
  Dr. Shen Zi Yin considera que a tonificação do Rim é necessária 
não só sob a perspectiva da medicina chinesa, mas também do ponto de vista 
da medicina ocidental. Curiosamente, ele diz que usando ervas com sabor 
doce e ácido estabiliza-se as membranas celulares e, portanto, há um efeito 
estabilizador nos mastócitos brônquicos.  
  Dr. Shen também diz que a tonificação do Rim (especialmente o 
Yang do Rim) para tratar asma tem efeito regulador da imunidade na regulação 
das células T e na redução dos níveis de IGE. 
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13 – Etiologia da Deficiência dos Sistemas do Qi  
Defensivo do Pulmão e do Rim na Asma Alérgica 
 
13.1 –Como ocorre deficiência do sistema do Qi defensivo do Rim? Pode 
derivar de. 
 

 Fraqueza constitucional hereditária; 

 Problemas com a mãe durante a gravidez, tais como choque, fumo, 
bebidas alcoolismo ou uso de drogas; 

 Problemas no parto, tais como sofrimento e indução fetal, corte 
prematuro do cordão umbilical; 

 Imunizações. 
 
13.2 – Os pontos a se observar são os seguintes. 
 

 A hiper-reatividade brônquica é hereditária, uma vez que estudos com 
gêmeos mostram que a hiper-reatividade é mais alta em gêmeos 
monozigóticos que em dizigóticos. Alguns autores acreditam que 
hereditariedade é o fator mais importante na hiper-reatividade brônquica 
apresentada por asmáticos. 

 Foi demonstrado que o fumo materno durante a gravidez pode resultar 
em aumento dos níveis de anticorpos IGE no Sangue do cordão 
umbilical dos recém-nascidos. Algumas drogas ingeridas durante a 
gravidez também mostram predisposição a doença atópica infantil. Por 
exemplo, um estudo comparativo duplo cego de placebo mostrou que, 
no útero, as crianças expostas a drogas bloqueadores de receptores B-
adrenérgicos consideradas para toxicose gravídica apresentam níveis 
elevados de IGE no Sangue do cordão umbilical e desenvolvem alergia 
clinica durante os primeiros quatro anos de vida significativamente com 
mais frequência do que em crianças de mães do grupo-controle 
tratadas com placebo.  

 Além da fraqueza constitucional do sistema do Qi difuso do Rim, que 
pode ser hereditária ou desenvolvida no útero, conforme descrito nos 
itens anteriores, o próprio neonatal influi no desenvolvimento dos 
sistemas do Qi difuso do Pulmão e do Rim. Estudos têm mostrado que 
o estresse durante o período neonatal pode aumentar o risco de 
desenvolvimento de alergia tardia na vida.  

 Em particular, cortar o cordão umbilical prematuramente pode 
interromper o fluxo vital de hormônios e células imunológicas da 
placenta ao bebê e a excreção de produtos desprezíveis do bebê para a 
placenta. Como já mencionado anteriormente, as imunoglobulinas G 
(IGE), que previnem várias alergias mediadas pelo IGE, são as únicas 
imunoglobulinas transportadas pela placenta para alcançar a circulação 
fetal. É possível, portanto, que um corte prematuro do cordão umbilical 
possa levar à deficiência de imunoglobulinas IGG no bebê e, por 
conseguinte, posteriormente a predisposição a reações alérgicas 
medidas por IGE. Na verdade, os níveis de anticorpos IGE já são mais 
altos ao nascimento em crianças que mais tarde, desenvolvem doenças 
de atopia. Como anticorpos IGE não atravessam a barreira placentária, 
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sua origem deve ser fetal. Seus níveis elevados sugerem formação 
espontânea de anticorpos, que são, portanto, eficientemente eliminados 
pelas IGG.  

 As imunizações podem, algumas vezes, provocar asma atópica e ou 
eczema em indivíduos suscetíveis. Estudos em crianças demonstraram 
que bactérias da coqueluche podem induzir à formação de anticorpos 
IGE. É possível, portanto, que as imunizações à coqueluche possam 
induzir à formação em níveis excessivos de anticorpos IGE. Esse efeito 
seria intensificado se a imunização fosse feita durante a estação de 
pólen.  

Alguns estudiosos que a incidência crescente de asma possa ser 
proveniente de vacinações, principalmente a vacina de coqueluche de célula 
inteira.  
  Na falta de ar (Chuan), se o fator patogênico (Fleuma) é expelido, 
ele nunca mais volta. Na sibilação (Xiao), o fator patogênico é mantido no 
interior e no Pulmão e há frequentemente espasmos com o passar dos anos.  
  Ele realçou de forma correta a diferença entre a sibilação (Xiao) e 
a falta de ar Chuan). A falta de ar é provavelmente de Fleuma, uma vez 
eliminada, a condição patogênica é permanentemente curada. A asma alérgica 
é proveniente do Vento nos brônquios, causando crises periódicas de sibilação. 
A razão da dificuldade em expeli-lo não é pelo fato de ele estar ligado à 
deficiência dos sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim. Até que essa 
deficiência seja resolvida, o Vento não pode ser expelido.  
  Outro fenômeno que aponta mais para o Vento que para a 
Fleuma como principal fator patogênico na asma é a eficiência extraordinária 
da acupuntura em interromper a crise aguda de asma. Isso ocorre porque o 
Vento é um fator patogênico não substancial e, como tal, responde melhor ao 
tratamento de acupuntura. Quando a Fleuma é o fator patogênico principal e, 
como na bronquite crônica a acupuntura possui apenas uma eficiência limitada 
no alivio da falta de ar a curto prazo, já que obviamente se despende muito 
tempo para resolver a Fleuma.  
  Outro detalhe interessante que aponta para o Vento como 
principal fator patogênico na asma alérgica é que as crises de asma são muitas 
vezes precedidas por prurido no pescoço e ou na região dorsal superior. 
Frequentemente, o prurido é proveniente de Vento, mais ainda quando fica 
limitado à parte superior do corpo.  
  Curiosamente, existem alguns médicos chineses contemporâneos 
que apresentam ideias similares sobre asma alérgica, isto é, que sua raiz é 
uma deficiência do Rim e sua manifestação é proveniente de Vento. Por 
exemplo, o Dr. Chen Yin tratou 106 crianças asmáticas com decocção de ervas 
chinesas que tonificam o Pulmão, expele o Vento e restabelece a 
descendência do Qi do Pulmão (Ma Huang e HerbaEphedrae), Xing Ren 
(Semen Arme-Niacae), Ban Xia (RhizomaPinelliaePreparatum), Chen Pi 
(Pericar Pium CitriReticulatae), Fu Ling (Porea), Bai Zhu 
(RhizomaAtractylodisMacrocephalae), FangFeng (RadixSapashnikoviae), Wu 
WeiZi (FructusSchisandrae), TaiziShen (RadixPseudostellariae), Dang Gui 
(RadixAngelicaeSinensis), Shu Di Huang (RadixRehmanneaePreparata), Zi He 
Che (placenta Homini), Dong Chong XiaoCao (Cordyceps).  
  Na discussão do tratamento, o Dr. Chen explica que uma 
deficiência do Rim é a raiz da asma em crianças. Ele também observa que 
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essa interpretação é contrária à teoria tradicional, de acordo com a qual a 
deficiência do Rim desempenha apenas um papel na asma crônica em adultos. 
Na opinião do Dr. Chen, a deficiência do Rim em crianças desempenha uma 
função desde o início da asma. Comenta também que asma infantil é disparada 
pelo Vento; daí a presença, em sua fórmula, de FangFeng 
(RadixSapashnikoviae).  
 
13.3 – Identificação de Padrões e Tratamento. 

 
  A diferenciação feita na sibilação entre o tratamento durante as 
crises e o tratamento entre as crises é aplicada à asma. A diferenciação feita 
na falta de ar entre condições de deficiência e excesso não é aplicável à asma, 
uma vez que essa doença é sempre caracterizada tanto por deficiência dos 
sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim quanto por excesso Vento. Os 
Principais padrões vistos na asma alérgica são: Durante as crises - Vento Frio 
e Vento Calor. Entre as crises - deficiência dos sistemas do Qi defensivo do 
Pulmão e dom Rim e Vento no Pulmão. 

           Há três abordagens ao princípio de tratamento da asma. São as 
seguinte: Durante a crise vigente, tratar apenas a manifestação (Biao), isto é, 
expelir Vento e restabelecer a descendência do Qi do Pulmão. 
  Num período de tempo em que as crises são inconstantes, tratar 
principalmente a raiz, isto é, tonificar o Pulmão e o sistema do Qi defensivo do 
Rim, mas, com foco secundário, também expelir Vento restabelecer a 
descendência do Qi do Pulmão. 
  No Tratamento da asma, especial nos casos agudos, é importante 
também acalmar a mente. Esse é um princípio de tratamento vantajoso, uma 
vez que asma aguda é proveniente de broncoespasmo de hiperestimulação do 
sistema, nervoso parassimpático, ervas e pontos de acupuntura que (acalma a 
mente) também possuem efeito regulador no sistema nervoso. Por exemplo: o 
ponto VG-24 (Shenting) que acalma a mente é muito usado para acalma à 
asma. 

 
13.4 – Durante as Crises. 

 

                 Os Tratamentos discutidos adiante não se aplicam apenas à crise 
aguda vigente, mas também ao período em que as crises forem frequentes.  
Os dois padrões de Vento-Frio e Vento-Calor podem corresponder a uma crise 
de asma provocada por uma invasão verdadeira de Vento, com todos seus 
sintomas relevantes ou a partir de um quadro de sintomas e sinais 
provenientes da preexistência de Vento nos brônquios, que é mascarada numa 
invasão de Vento, haverá aversão ao Frio, tremor e possivelmente febre. O 
pulso se apresentará flutuante. Os padrões descritos a seguir, entretanto, 
presumem uma crise aguda de asma, manifesta por determinados sintomas de 
Vento, porém sem uma invasão verdadeira de Vento externo. Mesmo que não 
haja uma invasão verdadeira de Vento externo, o princípio de tratamento 
consiste em libertar o exterior. Uma vez que as ervas que libertam o exterior 
também expelem Vento do Pulmão na asma alérgica.   
                Os Padrões que ocorrem durante as crises discutidas serão: Vento-
Frio (sem Transpiração), Vento-Frio (com Transpiração) e Vento-Calor.   
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13.5 – Vento – Frio (Sem Transpiração). 
 

13.5.1 – Manifestações Clínicas. 
 

Sibilação e falta de ar repentina com dificuldade em expirar, ausência de 
transpiração, aperto no tórax, face pálida, sensação de Frio, espirros, tosse, 
ausência de sede, crise iniciada por ação de clima Frio, rigidez em ombros e 
pescoço, Pulso Tenso. 
Princípio de Tratamento: Liberar o exterior, expelir Vento-Frio, restabelecer a 
descendência do Qi do Pulmão, acalmar a mente.   
 
13.5.2 – Acupuntura. 

 
Pontos: Dingchuan (Ponto Extra) B-12 (Fengmen), B-13(Feishu), VC-22 
(Tiantu),P-7 Lieque), P-6 (Kongzui), C-7 (Shenmem), VC-15 (Jiuwei), VB-20 
(Fengchi), VB-21 (Jianjing). Todos os pontos são inseridos com método de 
sedação. A Ventosa é aplicada nos pontos B-12 e B-13.    
Explicação: Dingchuan interrompe a asma aguda. B-12 expele Vento. B-13 VC-
22 e P-7 restabelecem a descendência do Qi do Pulmão. P-6, Ponto de 
acúmulo, interrompe asma aguda. C-7 e VC 15 acalmam a mente. C-7 
Também promove a descendência do Qi e VC-15 Alivia plenitude no tórax. VB-
20 e VB-21 relaxam pescoço e ombros, o que é importante para soltar o ombro 
e ajudar na respiração. VB-21 também promove a descendência do Qi.  
 
13.5.3 – Fitoterapia. 

 
Ma Huang Tang – Decocção de Ephedra. Explicação está é a fórmula básica 
para Vento-Frio e para o estágio do estágio do yang maior na diferenciação de 
padrões de acordo com os seis estágios do discussionofcold-induceddisease.  
 
13.5.4 – Hua Gai San – Pó do Tempo Glorioso. 

 
Explicação: Essa fórmula é melhor para tratar asma, pois possui um efeito forte 
na descendência do Qi. Para tratar asma aguda, aumentar a dosagem de SuZi 
(FructusPerillae), e acrescentar xuan Fu Hua (FlosInulae) para restabelecer a 
descendência do Qi do Pulmão. Se houver invasão verdadeira de Vento-Frio 
exterior, acrescentar Fang Feng (RadixSaposhuiKovial e Jung Jie 
(HerbaSchizonepetae).   
 
13.6 – Vento-Frio (Com Transpiração). 

 

13.6.1 – Manifestações clínicas. 
 

Transpiração leve, crise de asma com falta de ar e sibilação, menos ruidosa do 
que o caso anterior, não muito calafrio, sensação de aperto no tórax, face 
pálida, Pulso Tenso-lento. 
Princípio de Tratamento: Liberar o exterior, harmonizar Qi nutritivo e Defensivo, 
restabelecer a descendência do Qi do Pulmão, acalmar a mente.  
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13.6.2 – Acupuntura. 
 

Pontos: Dingchuan (Ponto Extra), B-12 (Fengmen) B13 (Feishu), VC-22 
(Tiantu), P-6 (Kongzui), E-36 Zusanli), BA-6 (sanyinjiao), C-7 (shenmen), VC-15 
(JuiWei). Todos os pontos com método sedação, exceto E-36 e BA-6, que 
devem ser inseridos com agulhas com método neutro para harmonizar Qi 
nutritivo e defensivo. A Ventosa é aplicada no ponto B-12.   
Explicação: Dingchuan interrompe asma aguda. B-12 e B-13 expelem Vento e 
restabelecem difusão e descendência do Qi do Pulmão. Ren-22 restabelece a 
descendência do Qi do Pulmão e interrompe a asma. P-6, ponto de acúmulo, 
interrompe asma aguda. E-36 e BA-6 harmoniza o Qi nutritivo e defensivo. C-7 
e VC-15 acalmam a mente. C-7 também restabelece a descendência de Qi, já 
que o Qi do coração, da mesma maneira que o Qi do Pulmão, também tem 
movimento descendente. A descida de Qi do Coração também ajudará a 
respiração. VC-15 também alivia plenitude no tórax. 
  
13.6.3 – Fitoterapia. 

 
Prescrição: Gui Zhui Jia HouPo Xing Zitang- Decocção de 
ramulusCinnamomum mais magnólia e Prunns. Explicação: As Primeiras 
cincos ervas constituem o Gui Zhi Tang (Decocção de RamulusCinnamomi), 
que é a decocção básica para expelir Vento-Frio pela harmonização do Qi 
nutritivo e defensivo. É utilizada em lugar de Ma Huang Tang (Decocção de 
Ephedra) quando o paciente apresentar transpiração livre, o que indica 
deficiência do Qi nutritivo. 
Modificações: Se ocorrer invasão aguda de Vento-Frio externo, acrescentar 
FangFeng (RadixSaposhnikoviaeKovial) e Jing Jie (HerbaSchiznepetal). Para 
Fortalecer a descendência do Qi do Pulmão, acrescentar SuZi (FructusPerillae) 
e XuanFeiHua (FlosInulae). Se Ocorrerem alguns sintomas de Calor interior no 
início, acrescentar Shi Gao (GypsumFibrosum).   
 
13.7 – Vento-Calor. 

 
13.7.1 – Manifestações Clínicas. 

 
Febre e aversão ao Frio (se houver invasão exterior verdadeira, caso contrário, 
sensação de Calor), dor de cabeça, aperto no tórax, sibilação com ruído alto, 
tosse em latido, asma, sede leve. Língua Vermelha nas laterais em direção à 
região anterior, pulso rápido.  
Princípio de tratamento: Liberar Exterior, restabelecer descendência do 
Pulmão, expelir Vento-Calor, acalmar a asma a mente.  
 
13.7.2 – Acupuntura. 

 
Pontos: P5 (Chize), P-7 (Lieque), P-1 (Zhongfu), B-13 (Feishu), P-6 (Kongzui) 
P-11(Shaoshang), (Dingchuan),C-7(Shenmen), VC-15 (Jiuwei).Utilizar método 
de dispersão, não utilizar moxa.  
Explicação: P-5 Remover Calor de Pulmão. P-7, P-1e B-15 restabelecem a 
descendência do Qi do Pulmão. P-6, ponto de acúmulo, interrompe a asma 
aguda. C-7 e VC-15 acalma a mente e abrem o tórax.  
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13.7.3 – Fitoterapia. 
 

Prescrição: SangYu Yin- Decoção de MoruschySanthemim.  
Explicação: Ding – Chuan –Tang – Decocção para interromper a falta de ar. 
Essa fórmula é mais forte que a anterior, sendo usada quando o Calor 
prevalece. Possui também um efeito intenso para acalmar a asma.  
Modificações: Uma dose pequena de Ma Huang pode ser acrescentada, 
mesmo se houver Calor, para acalmar a asma. Se houver sintoma pronunciado 
de irritabilidade, aumentar a dosagem de Huang Qin (RadixScutellariae) e 
acrescentar Dan Dou Chi (SemnSojaePreparatuam) Caso sintomas Shi Gao 
(Gypsumfibrosum).     
 
13.8 – Entre as Crises. 

 
  Refere-se aos períodos em que as crises de Asma forem muito 
inconstantes e frequentes ou em que a Asma tiver sido controlada pelo uso 
ocasional de inaladores. Nesse estágio, algumas crises de Asma são geradas 
tipicamente pelo contato com gatos, cachorros, pólen ou pó causando 
sibilação, falta de ar e aperto no tórax. O uso simultâneo de inaladores durante 
o tratamento com Acupuntura ou ervas Chinesas não provoca conflitos. Na 
verdade a frequência com que o paciente necessita utilizar tais inaladores pode 
ser um ponto de referência muito útil para avaliar a eficácia do tratamento. A 
prioridade de tratamento entre as crises é direcionar o tratamento para a raiz, 
isto é tonificar os sistemas do Qi Defensivo do Pulmão e do Rim. 
Concomitantemente, a manifestação (Isto é Vento nos brônquios obstruindo a 
descendência do Qi do Pulmão) não deve ser negligenciada deve sempre 
incluir algumas ervas para expelir Vento e fazer com que o Qi do Pulmão 
descenda.     
  No contexto de deficiência do Pulmão e do Rim, podem ocorrer 
diversas variações, com diferentes graus de deficiência entre Pulmão e Rim e, 
nas deficiências do Rim, entre Yang ou Yin.  
  Alguns médicos chineses tratam asma crônica no período entre 
as crises simplesmente tonificando Pulmão, Baço ou Rim ou a combinação 
entre os três, com a adição de doses pequenas de Ma Huang (Erva Ephedrae) 
e XengRen (Semen Armeniacal) em que Ma Huang deve ser utilizada 
estritamente para tratar condições de excesso, uma vez que possui efeito de 
difusão. Entretanto, em pequenas doses (3g) e combinada com tônicos, ela 
pode ser utilizada no tratamento de asma crônica por deficiência pelo fato de 
conter fortes propriedades adrenérgicas. Além disso, a fim de diminuir seu 
efeito dispersivo, pode-se usar melaço de M Huang.  
  Alguns médicos também utilizam Dan Shen 
(RadixSalviaeMiltiorrhizae) em casos crônicos de asma para revigorar o 
Sangue no tórax. Curiosamente, as pesquisas modernas demonstram que Dan 
Shen reduz os níveis de IGE, a qual é responsável pela reação de antígeno 
anticorpo que ativa uma crise de asma. As fórmulas a seguir visam tonificar os 
sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do rim, com diversas variações para 
diversificar o envolvimento do Pulmão ou do rim e a deficiência de Yin ou de 
Yang. Todas as fórmulas sem exceção devem ser modificadas, mantendo três 
propósitos em mente: 
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  1 – Tonificar o sistema do Qi defensivo do Rim com ervas, tais 
como: Tu Sizi (SemenCuscutae), XuDuan (RadixDepsaci), Du Zhong 
(CortexEucom – mialSelmoidis), BV GV Zhi (FructusPsoraleae), HutaoRou 
(SemenYuglandis) ou Shu Di Huang (RadixRehmanniaePreparata). Pode ser 
acrescentada uma pequena dose de uma erva tônica de Yang do Rim, mesmo 
no caso de deficiência de Yin, a fim de proteger o sistema defensivo do Rim.  
  2 – estimular a descendência do Qi do Pulmão e expandir o Vento 
com ervas, tais como: Xing Ren (Semenarmeniacae), SuZi (FructusPerillae), 
Xuan Fu Hua (FlosInulae e FangFeng (RadixSaposhikoviae). 
  3 – Utilizar ervas que possuam efeito antialérgico, tais como: Dan 
Sheng (RadixSalviaeMiltiorrhizae), Wu Wzi (FructusShisandrae) e Wu Me 
(FructusMume). 
  As modificações anteriores aplicam-se a todas as fórmulas e, 
portanto, não irão se repetir em cada caso. Para cada fórmula serão fornecidos 
padrão e manifestações clínicas. Esses dados são adicionais ao padrão e às 
manifestações clínicas presentes em todos os casos de deficiência dos 
sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim e que sejam essencialmente 
asma, sibilação, aperto no tórax e, em alguns casos, eczema.  
 
13.8.1 – Acupuntura. 

 
Os quatro focos de tratamento com acupuntura são: 1) Tonificar os sistemas do 
Qi defensivo do Pulmão e do Rim, 2) Restabelecer a descendência do Qi do 
Pulmão, 3) Acalmar a mente, 4) Na asma de início tardio, há também a 
necessidade de fortalecer o baço. 
   Os pontos utilizados para os objetivos anteriormente citados são:     
B-23 (Shen Shu), VC-4 (Guanyuan), R-13 (QiXue), B-52 (Zhishi), VC-8 
(Shenque) com cones de moxa aplicados sobre sal, R-16 (Huangshu), P-9 
(Taiyuan), VG-24 (Shenting), C-7 (Shenmen), VG-19 (Houding) e VC-15 (Jiu 
Wei) para acalmar a mente. E-36 (Zusanli), E-40 (Fenglong), VC-12 
(ZhongWan), B-20 (Pishu) e B-21 (Weishu) para tonificar o Baço.  
  Os padrões a serem discutidos nas várias fórmulas nesta seção 
são: Deficiência do Qi defensivo; Deficiência do Qi e do Yin do Pulmão; 
Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão (com predominância do último); 
Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão (com predominância do 
primeiro), Deficiência do Yin do Estômago e do yin do Pulmão com secura e 
sem Calor por deficiência; Deficiência do Yin do Rim e do Pulmão; Deficiência 
do Yang do Rim e do Qi do Pulmão com Frio interno. 
 
13.9 – Deficiência do Qi do Pulmão. Manifestações Clínicas. 
 
Transpiração, face pálida, voz fraca, propensão a pegar resfriados, espirros, 
corrimentos nasal, encurtamento da respiração, crises de asma geradas por 
pólen poeira ou rinite alérgica, pulso vazio. 
Prescrição: YuPingFeng San – Pó do Para-brisa de jade. 
 
13.10 – Deficiência do Qi e do Yin do Pulmão. Manifestações Clínicas. 
 
Crises de asma à noite, aperto no tórax, sibilação, tosse seca, garganta seca, 
voz fraca, transpiração noturna, cansaço, propensão a pegar resfriados, face 
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pálida, palpitações, língua seca e ligeiramente vermelha na área do Pulmão, 
pulso flutuante – vazio. 
Prescrição: Sheng Mai San – Pó para gerar o pulso. 
13.11 – Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão (com 
predominância do último). Manifestações Clínicas. 
 
Crises de asma que pioram à noite, aperto no tórax, Frio, edema da face, 
cansaço, dor nas costas, depressão e voz rouca, língua pálida, pulso fraco – 
Profundo-Lento. 
Prescrição: RenShengeYieSan – Pó de Ginseng-Gecko. 
 
13.12 – Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão (com 
predominância do primeiro).Manifestações Clínicas. 
 
Transpiração diurna, crises inconstantes de asma, calafrios, dor nas costas, 
micção frequente, urina pálida, face pálida e cansaço, língua pálida, pulso 
profundo – fraco.  
Prescrição: Ren Shen Hu Tao Tang-Decocção de Ginseng-Jugans. 
 
13.13 – Deficiência do yang do Rim e do Pulmão com Frio 
pronunciadoManifestações Clínicas. 
 
Ataques inconstantes de asma iniciadas por exposição ao Frio, sibilação, 
calafrio e depressão, língua pálida – úmida; pulso profundo-fraco-lento. 
Prescrição: Dingchuan San – Pó para interromper a falta de ar. 
 
13.14 – Deficiência do Qi e do Yin do Pulmão. Manifestações Clínicas. 
 
Crises de asma à noite, aperto no tórax, sibilação, tosse seca, garganta seca, 
voz fraca, transpiração noturna, cansaço, propensão a pegar resfriados, face 
pálida e palpitações, língua seca, ligeiramente vermelha na área do Pulmão, 
pulso flutuante-vazio. 
Prescrição: Sheng Mai San – Pó para gerar pulso. 
 
13.15 – Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão (com 
predominância do último). Manifestações Clínicas. 
 
Crises de asma que pioram à noite, aperto no tórax, Frio, edema de face, 
cansaço, dos nas costas, depressão e voz rouca, língua pálida, pulso fraco-
profundo-lento.  
Prescrição: RenShrn Ge YieSan – Pó de Ginseng-Gecko 
 
13.16 – Deficiência do yang do Rim e do Qi do Pulmão (com 
predominância do primeiro). Manifestações Clínicas. 
 
Transpiração diurna, crises inconstantes de asma, calaFrios, dor nas costas, 
micção frequente, urina pálida, face pálida e cansaço, língua pálida, pulso 
profundo-fraco. 
Prescrição: Ren Shen Hu Tao Tang – Decocção de Ginseng – Juglans. 
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13.17 – Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão com Frio 
pronunciado. Manifestações Clinicas. 
 
Ataques inconstantes de asma, iniciado por exposição ao Frio, sibilação, 
calaFrio, micção frequente, urina pálida, cansaço e depressão, língua pálida, 
úmida, pulso profundo-fraco-lento. 
Prescrição: Ding Chuan Dan – Pó para interromper a falta de ar. 
 
13.18 – Deficiência do Yin do Estômago e do Yin do Pulmão com secura e 
algum Calor por deficiência. Manifestações Clínicas. 
 
Crises moderadas de asma à noite, tosse seca, garganta seca, falta de ar em 
esforço e transpiração noturna leve, língua vermelha, sem revestimento na 
parte da frente, pulso flutuante-vazio na posição anterior direita. 
Prescrição: ShaShen Mai dong Tang – Decocção de GlehniaOphiopoan. Essa 
fórmula é também adequada no tratamento de qualquer asma de início tardio 
com deficiência do Yin do Pulmão ou crises de asma decorrente da lesão do 
Yin do Pulmão em crianças após doença febril decorrente de Calor.  
 
13.19 – Deficiência do Yin do Pulmão sem secura e sem Calor por 
deficiência. Manifestações Clínicas. 
 
As mesmas descritas anteriormente, com menos sintomas de secura. 
Prescrição: Mai MenDong Tang – Decocção de Ophiopagon. 
Modificações: Se as crises de asma forem relativamente frequentes, adicionar 
XuanFuhua (FolsInulae) e SangBai Pai (Cortex Mari) para restabelecer a 
descendência do Qi do Pulmão. 
 
13.20 – Deficiência do Yin do Rim e do Pulmão. Manifestações Clínicas. 
 
Asma crônica com crises frequentes, as quais geralmente ocorrem à noite, 
sibilação, falta de ar mediante esforço físico, garganta seca, transpiração 
noturna, dos nas cantas, tinido, tosse seca e Calor dos cinco palmos, língua 
vermelha e sem revestimento na parte da gente, pulso flutuante-vazio. 
Prescrição: Bai He GuYin Tang – Decocção de lilium para consolidar metal. 
 
13.21 – Deficiência do Yang do Rim e do Qi do Pulmão com Frio interno. 
Manifestações Clínicas. 
 
Asma crônica com crises infrequentes, acorrendo principalmente durante a dia, 
calafrios, sibilação, dor nas costas, micção frequente, urina pálida e edema nos 
tornozelos, língua pálida – úmida, pulso profundo – fraco – lento.  
Prescrição: Su Zi Yang Qi Tang – Decocção de Semente de Perilla para 
abaixar o Qi. 
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14 – Fígado e Asma 
 

  O Fígado também está envolvido na patogênese de asma, 
especialmente na asma de início tardio. Na asma de início precoce, a tensão 
emocional que afeta o Fígado pode, muitas vezes, constituir-se num fator 
causal para uma crise. O Fígado pode tomar parte na patologia da asma a 
partir de três possibilidades: 
1 – A estagnação do Qi do Fígado pode rebelar-se ascendentemente ao tórax, 
obstruindo a descendência do Qi do Pulmão. Sob a perspectiva dos cinco 
elementos, isso é chamado de Madeira Insultando Metal. 
2 – O fogo do Fígado pode também rebelar-se ascendentemente ao tórax e da 
mesma forma, destruir a descendência do Qi do Pulmão. Isso também é 
chamado de madeira insultando metal. Além disso, o fogo do Fígado pode 
secar os fluidos do Pulmão.  
3 – O Yin do Fígado deficiente pode falhar em nutrir o Rim, fazendo com que 
este não o capte. Além disso, deficientes de Yin do Rim pode gerar secura no 
Pulmão.  
  A Qi do Fígado estagnado ocorre devido a problemas emocionais, 
como raiva reprimida, frustração e ressentimento durante períodos 
prolongados. Após alguns anos, a estagnação do Qi do Fígado pode facilmente 
transformar-se em fogo do Fígado. A deficiência do Yin do Fígado pode 
também derivar de problemas emocionais, como tristeza. Além disso, nas 
mulheres, ela pode ser induzida por parto e excesso de trabalho.  
  Portanto, os Três principais padrões do Fígado que afetam a 
asma são: 1) Qi do Fígado estagnado insultando Pulmão, 2) Fogo do Fígado 
insultando Pulmão, 3) Deficiência do Yin do Fígado. 
 
14.1 – Qi do Fígado Estagnado Insultando Pulmão. Manifestações 
Clínicas. 
 
Crises de asma a partir de tensão emocional, sensação de opressão e 
distensão em tórax e hipocôndrio, língua: O corpo pode não apresentar 
alteração na coloração, exceto em casos de longa permanência, nos quais as 
laterais podem ficar vermelhas. Pulso em corda. 
Princípio de Tratamento: Suavizar o Fígado, regular o Qi, restabelecer a 
descendência do Qi do Pulmão e acalmar a mente. 
 
14.1.1 – Acupuntura. 
 
Pontos: BA-4 (Gongsun), PC-6 (Nei Guan), F-14 (Qimen), VB-34 
(Yanglingquan), VC-17 (Danzhong), B-18 (Ganshu) com método de sedação ou 
neutro. A esses pontos são acrescentados mencionados para tratar os vários 
tipos de deficiência dos sistemas do Pulmão e do Rim. 
Explicação: BA-4 e PC-6, em combinação, abrem vaso penetrador (Chong Mo), 
aliviam plenitude no tórax e dominam Qi rebelde no tórax. Além disso, PC-6 
acalma mente e indiretamente movimente o Qi do Fígado que estão 
conectados nos Canais Yin terminais.  F-14 e B-18, respectivamente como 
ponto de coleta frontal e de transporte dorsal do Fígado, movimentam Qi do 
Fígado.     VB-34 movimenta o Qi do Fígado. VC-17 movimenta Qi no tórax e 
restabelece a descendência do Qi do Pulmão.  
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14.1.2 – Fitoterapia. 
 
Prescrição: Chen Yang Jiang Qi Dan – Pó de Aquilária para dominar o Qi. 
Explicação: Essa fórmula acalma Fígado, movimenta o Qi e restabelece a 
descendência do Qi do Pulmão.  
Modificações:Nos casos em que a estagnação do Qi do Fígado faz parte da 
asma, quaisquer das fórmulas mencionadas anteriormente para tratar 
deficiências dos sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do rim pode ser 
modificados com a adição de ervas como QengPi (Pericar Pium 
citrireticulatraeviride), Um Xiang (RadixAucklandiae), Yu Jim ( RadixCuramae), 
ZhiKe (FructusAurantu e He HuanPi (CortexAlbrizae).  
 
14.2 – Fogo do Fígado Insultando Pulmão. Manifestações Clínicas. 
 
Sibilação com ruído alto, crises de asma geradas por tensão emocional, 
irritabilidade e propensão a acessos de raiva, plenitude, distensão no 
hipocôndrio e no tórax, sabor amargo e sede, Língua vermelha com laterais 
mais vermelhas e revestimento amarelo, pulso em corda – rápido.  
Princípios de Tratamento:  Limpar o Fígado, drenar o fogo, dominar o Qi 
rebelde, restabelecer a descendência do Qi do Pulmão e acalmar a mente. 
 
14.2.1 – Acupuntura. 
 
Pontos: F-2 (Xingjian), F-14 (Qimen), B-18 (Ganshu), PC-6 (Neiguan), P-7 
(Lieque). Usar método de dispersão ou neutro. Esses pontos podem ser 
acrescentados àqueles já mencionados para tratar os vários padrões de asma. 
Explicação: F-2 é o principal ponto para drenar Fogo do Fígado. F-14 e B-18 
representam Calor do Fígado e movimentam Qi do Fígado. PC-6 regula o 
Fígado, abre o tórax, facilita a respiração e acalma a mente. PC-7 restabelece 
a descendência do Qi do Pulmão. 
 
14.2.2 – Fitoterapia. 
 
Prescrição: Long Dan XieGan Tang – Decocção de Gentiana para drenar o 
Fígado.Explicação: Essa é a fórmula mais importante para drenar fogo do 
Fígado.Manifestações na asma: Quando essa fórmula for utilizada para tratar 
fogo do Fígado insultando Pulmão, é necessário acrescentar algumas ervas 
que restabeleçam a descendência do Qi do Pulmão, tais como XuanHua 
(FosInulae), Xing Pen (SemenArmeniacae) e SuZi (FructusPerillae).  
 
14.2.3 – Prescrição Empírica. 
 
Modificações: Ao se utilizar uma das fórmulas para tratar deficiência dos 
sintomas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim citados anteriormente, deve-se 
acrescentar ervas para eliminar o fogo do Fígado, por exemplo, Long Dan Cao 
(RadixGentianae).  
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14.3 – Deficiência do Yin do Fígado. Manifestações Clínicas. 
 
Crises de asma infrequente à noite, garganta seca, tosse seca, visão turva, 
olhos secos, distensão de hipocôndrio e tórax, pulso flutuante – vazio; língua 
vermelha sem revestimento. 
Princípio de Tratamento: Nutrir o Yin do Fígado, mover Qi do Fígado, 
restabelecer a descendência do Qi do Pulmão e acalmar a mente. 
 
14.3.1 – Acupuntura. 
 
Pontos: F-8 (Ququan), BA-6 (Sanyinjiao), R-3 (Taixi), VC-4 (Guanyuan), PC-6 
(Neiguan) e BA-4 (Gongsun). Usar método de tonificação. Esses pontos são 
acrescentados àqueles já mencionados para tratar deficiência dos sistemas do 
Qi defensivo do Pulmão e do Rim. 
Explicação: F-8 e VC-4 nutrem o Yin do Fígado; BA-6 e R-3 nutrem o Yin do 
Rim, o que ajuda a nutrir a Yin do Fígado; PC-6 e BA-4 abrem o vaso Yin de 
conexão (Yin Wei Mai), nutrem o Sangue do Fígado, abrem o tórax e acalmam 
a mente. 
 
14.3.2 – Fitoterapia. 
 
Prescrição: Yi GuanTian – Decocção de uma ligação. 
Explicação: Essa fórmula nutre o Yindo Fígado 
Manifestações Clínicas: Quando essa fórmula for usada para tratar asma 
crônica, devem ser acrescentadas ervas para restabelecer a descendência do 
Qi do Pulmão, como Xuan Tu Hua (FlosInulae), Xing Ren (SemenArmeniacae) 
e SuZi (FructusPerilae). Caso se use uma dessas fórmulas para tratar 
deficiências dos sistemas do Qi defensivo do Pulmão e do Rim, deve-se 
acrescentar algumas ervas para nutrir o Yin do Fígado como:Sheng Di Huang 
(RadixReh – Manniae),GouQiZi (Frustus Li GustriLucidi)) e Sang Ji Sheng 
(HerbaTaxilli).  
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15 – Pontos Extras 

 
  Além dos 361 pontos clássicos de acupuntura nos Canais de 
energia, há ainda os chamados pontos extras (Ex). Esses pontos estão 
localizados geralmente fora dos Canais de energia reguçares, porem alguns 
pontos se localizam neles. Para a nomenclatura dos pontos foi criada uma 
nova sistemática, que foi decretada em 1991 na China e que enumerou 48 
pontos extras. Ela é escrita na Obra-Padrão autorizada pela República Popular 
da China (The LocationofPeople’sReplublicofForeignLanguages Press, Beijing 
China, 1990). No passado, vários autores designavam os pontos com 
diferentes nomes e números, como:  

 Nguyem (Van Nghi) Kong e Wancura: pontos fora do meridiano (PFM) e 

pontos novos (PN), Schnorremberger (quadros traduzidos do chinês) 

adota as mesmas referencias de Nguyem (VamNghi), mas usa para os 

PFM a denominação. 

15.1 – Alívio da Asma 
Dingchuan 
 

 Harmoniza o Qi dos Pulmões: bronquites obstrutivas crônicas, asma 

aguda. 

 Ponto local para a região da nuca i ombro. 

 Segundo estudos modernos, ponto principal para o tratamento de 

dificuldade respiratória aguda. 

 Como encontrar: primeiramente deve-se identificar a CVII. Em seguida, 

medir 0,5 cun para lateral da margem inferior do processo espinhoso da 

CVII e, nesse ponto, localizar EX B-1. 

 Na mesma altura estão situados VG-14 (Linha Mediana) e ID-

15/Jiazhongshu (2 cun lateralmente à linha mediana). 

 Punção de 0,5 a 1 cun em direção medial. 

15.2 – D 15-Jianzhongshu 
VG 14-Dazshui 
Dingchuan 
 
Acalma a Dispnéia 
Ao nível da depressão abaixo da apófise espinhosa de C7(Du-14), 0,5 cun 
lateral em relação a linha média dorsal 
M: 0,5 – 0,8 cun perpendicular 
P: Acalma a tosse e a dispnéia 
A: Asma brônquica, bronquite 
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16 – Estudo de Campo 
 
H.L.S.F. 
Data de nascimento: 16/12/2002 
Primeira crise aos 6 meses 
 
B.A.M. 
Data de nascimento: 26/11/1991 
Primeira crise aos 5 meses 
 
D.S. 
Data de nascimento: 12/11/1991 
Primeira crise ao nascimento 
 
I.S.S. 
Data de nascimento: 30/01/1997 
Primeira crise após o nascimento 
 
D.S. 
Data de nascimento: 11/03/2000 
Primeira crise após o nascimento 
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17 – Pontos de Tratamento 
 
P-5 (Chize). Ponto Mar (He), pertence ao elemento água. Ponto de sedação. 
P-9 (Taiyuan). Ponto Yuan, pertence ao elemento terra. Ponto de tonificação e 
fortalecimento da energia Qi e do Yin do Pulmão. 
VC-17 (Danzhong). Ponto Mu do Pericárdio; ponto de cruzamento com os 
Canais de energia do Baço, do Rim, do Intestino Delgado e do Triplo 
Aquecedor, ponto influente Hui do Qi, mar do Qi. Importante ponto para o 
tratamento de doenças das vias respiratórias. 
R-3 (Taixi). Ponto Yuan, ponto corrente Shu, pertence a terra. Importante ponto 
para o fortalecimento dos Rins. 
 
17.1 – Auriculoterapia. 
 
Baço;  
Pulmão; 
Fígado; 
Rim; 
Pingchuan superior e inferior. 
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18 – Conclusão: 
 
  H.L.S.F. foi tratada apenas com Auriculoterapia e apresentou 
melhora significativa após três meses de tratamento. Durante todo o outono e 
inverno teve apenas duas crises leves, sem a necessidade de internação como 
nos anos anteriores.  Durante uma crise intensa, foi tratada com o ponto extra 
Dingchuan, obtendo melhora satisfatória. 
  B.A.M. foi tratada com acupuntura sistêmica e teve condições de 
frequentar academia sem ter crises fortes. 
  D.S. foi tratada com acupuntura sistêmica e apresentou melhora 
significativa, diminuindo o uso de broncodilatador.  
  I.S.S. foi tratada com acupuntura sistêmica e apresentou notória 
resposta ao tratamento.  
  No tratamento com acupuntura, tanto sistêmica, quanto auricular, 
pode-se obter resultados significativos nos casos de asma. É possível evitar 
crises agudas que possam levar o paciente ä internação hospitalar. Pode-se 
acrescentar Fitoterapia com o objetivo de diminuir e, se possível, evitar o uso 
de broncodilatadores e corticóides, pois seus efeitos colaterais trazem grandes 
malefícios à saúde.  
  Devemos estudar cada vez mais e descobrir novos pontos para 
tratar as doenças respiratórias, tais como bronquite, bronquiectasia, 
tuberculose pulmonar etc. 
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