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1-INTRODUÇÃO: 

 

 A rotina clínica do médico veterinário que lida com cães reserva uma variedade de 

situações em que o animal demonstra um medo intenso, agressividade ou ainda uma 

hiperatividade que dificultam a abordagem, o exame do paciente e o próprio tratamento, 

principalmente na ocasião da primeira consulta. 

 Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) aplicada nos cães não é muito diferente, já 

que se torna necessário, em muitas ocasiões, a aplicação de mordaças e contenção do 

animal para a aplicação das agulhas de acupuntura. Isto possibilita a formação de um 

paciente não cooperativo que pode apresentar um comportamento agressivo, tenso ou 

amedrontado, o que dificulta qualquer procedimento clínico em futuras revisões. É comum o 

cão fugir quando o clínico chega à residência e existir a necessidade de contenção do 

animal para a aplicação de agulhas de acupuntura, 

 A técnica de Abordagem Terapêutica objetiva demonstrar que este problema pode ser 

sanado ou minimizado, na maioria dos casos, através da adequação da conduta do clínico 

segundo a MTC e a aplicação da DIGITOPUNTURA, a fim de se obter os seguintes efeitos 

no animal: 

 

• Abordagem sutil; 

• Contenção branda e posturação; 

• Relaxamento e diminuição da tensão; 

• Alívio de dores e desconfortos. 

 

 A busca desses efeitos é imprescindível para o clínico obter um maior controle sobre o 

animal e executar o exame clínico, principalmente na ocasião da primeira consulta, 

permitindo minimizar a necessidade do dono em contê-lo. O cão toma uma postura mais 

permissiva à manipulação pelo clínico. 

 A Abordagem Terapêutica conjuga, então, a conduta adequada do clínico à 

digitopuntura.   
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2- FILOSOFIA DA TÉCNICA DE ABORDAGEM TERAPÊUTICA: 

 

 A base filosófica da Abordagem Terapêutica se fundamenta na adequação da conduta 

do clínico de acordo com as características YIN e YANG e dos 5 ELEMENTOS e na 

aplicação da DIGITOPUNTURA para promover uma contenção atraumática e o relaxamento 

do animal. 

 

2.1-O Taoísmo na Abordagem Canina: 

2.1.1-Avaliação do cão segundo o Tao (YIN e YANG):  

 A primeira avaliação que o clínico deve fazer é com relação aos aspectos Yin ou Yang 

(aspectos do Tao), relativos ao temperamento e ao comportamento do paciente (1-3). 

Segundo Caldas, EM, nos cães deve-se averiguar, antes de tudo, seu caráter (4). 

 O quadro 1 mostra os temperamentos e comportamentos caninos comumente 

observados na rotina clínica segundo as suas características Yin ou Yang: 

 

 

• Quadro 1: ETOLOGIA CANINA e TAOÍSMO: 

YIN YANG 

Calmo Agitado 

Submisso Dominante 

Apático Alegre 

Dócil Agressivo 

Medroso Corajoso 

Alheio Atento 

 

  

 Os cães podem apresentar alguns dos tipos de comportamentos citados no quadro 1 e, 

através da observação clínica e história do animal, avaliamos se o observado é 

característico do seu temperamento normal ou se reflete algum desequilíbrio entre Yin e 

Yang (1,2); segundo Gama, EJD et al, o animal é ou está como se apresenta (3). 
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2.1.2-Conduta do clínico e digitopuntura segundo o Tao: 

 O princípio de normalizar o desequilíbrio entre YIN e YANG tem o significado de sedar 

o excesso e de tonificar a deficiência (1). 

 Na Medicina Chinesa utilizamos o princípio de oposição do Taoísmo na terapêutica 

(1,2) e, na Abordagem Terapêutica também utilizamos este princípio. Isto significa dizer que 

para um animal agitado, hiperativo, agressivo, muito alerta e preocupado (YANG), o clínico 

deverá ter uma conduta tranqüilizante (YIN): falar pouco e baixo; movimentar-se pouco e 

com movimentos lentos e não repentinos. A digitopuntura na abordagem deve drenar o 

Yang excessivo sendo escolhidos, inicialmente, os pontos que drenam vento-calor (YANG) e 

a natureza do estímulo deve ser a sedação. Já para um animal muito calmo, apático, 

submisso ou medroso (YIN), o clínico deverá ter uma conduta estimulante (YANG): 

brincadeiras e leves provocações, além de afagos mais vigorosos, devem ser utilizadas. A 

digitopuntura deve ter uma ação de tonificação (3). 

 

2.2-Os Cinco Elementos na Abordagem Canina: 

 Definido o aspecto YIN ou YANG, o próximo passo é avaliar o cão segundo as 

manifestações de um ou mais elementos que caracterizam o animal ou que estão em 

desequilíbrio, no que tange ao temperamento, comportamento e localização do problema 

principal. A TEORIA DOS 5 ELEMENTOS, também chamada de 5 MOVIMENTOS OU 5 

MUTAÇÕES, refere-se aos cinco elementos da natureza: Madeira, Fogo, Terra, Metal e 

Água e as constantes transformações que eles sofrem entre si, seguindo um ciclo de 

geração (produção) e dominação (controle). 

  Na Medicina Tradicional Chinesa, os elementos são representados pelos órgãos e 

vísceras (Zang Fu), tecidos corporais e suas respectivas funções orgânicas, refletindo, como 

na natureza, a relação de produção e dominação entre eles (1-3). 

 

2.2.1-Avaliação do cão segundo os 5 Elementos: 

 Os cães podem ser avaliados segundo as manifestações dos 5 Elementos mais 

aparentes no que se refere aos cinco tipos de temperamento, 5 órgãos e 5 vísceras e 

tecidos afetados. 

O quadro 2 descreve as características dos cinco elementos serem avaliadas: 
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• Quadro 2: CARACTERÍSTICAS DOS 5 ELEMENTOS: 

ELEMENTO

S 

ÓRGÃOS / 

VÍSCERAS 
TEMPERAMENTO TECIDOS ESTADOS 

 

Madeira 

Fígado/Vesícula 

biliar 
Corajoso, agressivo Tendões Vento 

 

Fogo 

Coração/Intestino 

delgado 
Alegre, dinâmico Vasos, Calor 

 

Terra 

Baço-Pâncreas 

Estômago 

Meditativo, 

preocupado 

Músculos 

(massa) 
Umidade 

 

Metal 

Pulmão/Intestino 

grosso 
Sensível, triste 

Pele, 

superfície 
Secura 

 

Água 
Rins/Bexiga Letárgico, medroso Ossos/SN Frio 

 

 

2.2.2-Conduta do clínico e digitopuntura segundo os 5 Elementos: 

 Após traçar o perfil do animal segundo o quadro 2, o clínico deverá ter uma conduta 

que restabeleça o equilíbrio do(s) elementos(s) desequilibrado(s) e a digitopuntura é 

aplicada principalmente nos pontos Backshu (pontos de assentamento dos órgãos e 

vísceras). 

• Cães Madeira:  

Cães com características temperamentais do elemento madeira não podem ser 

confrontados ou desafiados no seu território, pois poderemos exacerbar a agressividade que 

é natural destes indivíduos e a ira fere-lhes o fígado (1-3). A digitopuntura preconiza os 

pontos que drenam vento e pontos de assentamento do Fígado e Vesícula biliar (1-3) e 

pontos do canal da Vesícula Biliar (Yang da madeira). A natureza do estímulo tem 

característica de sedação. 

• Cães Fogo: 

 Os cães caracterizados pelo elemento fogo são expansivos, dinâmicos, irrequietos e 

difíceis de mantê-los parados. O clínico deve evitar a euforia, excessos de afagos para não 
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aumentar o calor e agitação (Yang). A digitopuntura deve ser feita nos pontos que drenam 

calor e nos Backshu do Coração e Intestino delgado (1,2). A natureza do estímulo deve ter o 

objetivo de sedar o calor aparente. 

• Cães Terra:  

 Os cães caracterizados pelo elemento Terra são concentrados, comedidos, calculando 

sua própria movimentação e a do clínico, e tendem a ficar preocupados, com idéias fixas. A 

conduta do clínico deve ser voltada a diversificar os estímulos, estimulando a curiosidade do 

animal. A digitopuntura preconiza os pontos de assentamento do Baço-pâncreas e 

Estômago (1,2) e a natureza do estímulo deve ser tonificante. 

• Cães Metal:  

 Os “cães Metal” demonstram uma maior sensibilidade, carência ou tristeza. 

Estimulações da alegria do animal e afagos constantes devem fazer parte da conduta do 

clínico e a opressão na contenção deve ser evitada a todo custo para não ferir a energia do 

Pulmão. A digitopuntura, nestes casos, preconiza os pontos de assentamento do Pulmão e 

Intestino Grosso (1,2) e devem ter ação de drenar o excesso localizado na superfície do 

animal e tonificar o Pulmão. 

• Cães Água: 

 Esse grupo se apresenta temeroso e desconfiado evitando se movimentar a não ser 

para fugir. O clínico deve dar cada passo com muito cuidado, reforçando-os bem para o cão 

adquirir confiança. A digitopuntura é feita nos pontos de assentamento dos Rins e Bexiga 

(1,2). 

 

3-METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA TÉCNICA DE ABORDAGEM CANINA: 

 

 Segundo Caldas, EM, deve-se falar em tom amistoso com o cão, passando a mão 

sobre o seu dorso e dando-lhe a cheirar a costa da mão, captando-se, assim, a confiança do 

animal (Contenção de cães, cap10) (4). Isto reforça a importância da conduta do clínico e do 

ato de tocar o dorso do animal na abordagem ao paciente canino. 

A Técnica é executada em duas fases, a saber: 

• Fase 1: observação e avaliação; 

• Fase 2: manipulação e digitopuntura. 
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3.1-Fase 1: observação e avaliação: 

A primeira fase da abordagem se caracteriza pela observação e avaliação do animal 

segundo a sua característica YIN OU YANG e manifestações dos 5 ELEMENTOS, tais como 

as avaliações descritas nos itens 2.1.1 e 2.2.1 deste trabalho. 

Nesta fase devemos evitar estimular o cão, pois poderemos exacerbar ou interiorizar 

algum fator emocional, ou seja, podemos alterar o seu comportamento habitual o que irá 

prejudicar toda a sequência da execução da técnica. Encarar excessivamente um cão é um 

exemplo de estímulo que interfere no comportamento canino, por isso a observação do 

animal não pode ter uma conotação opressora. 

A abordagem terapêutica é iniciada assim que entramos em contato visual com o cão, 

pois, a partir deste momento, já estaremos exercendo algum tipo de influência, Yin ou Yang, 

no animal. Nesta fase a conduta do clínico deverá ser de natureza YIN, ou seja, calma e 

firme, falando e movimentando-se pouco. 

O primeiro passo é diminuir a influência do dono sobre o cão, a fim de se obter o 

máximo de controle sobre o animal e fluência na execução da técnica. O proprietário não 

deverá por a mão no animal, nem chamá-lo, a partir do momento em que colocamos a mão 

no mesmo, a não ser que isso seja requerido pelo clínico. 

 

3.2-Fase 2: Manipulação e digitopuntura:  

 Na Abordagem Terapêutica, a pressão em determinados pontos de acupuntura é feita 

para conter, tranqüilizar e posturar o cão, além de promover alívio de dores e desconfortos.  

 

3.2.1-Tipos de toques:   

• Pressão: pressiona o ponto e mantém a pressão por um período que varia entre dois e 

três minutos; 

• Rotação: pressiona suavemente e executa movimentos circulares lentamente; 

• Pinçamento: utiliza a unha dos dedos polegar e médio (ou indicador) pinçando o ponto;  

• Beliscamento: faz-se uma prega na pele e tecido subcutâneo com a polpa dos dedos e 

massageia a região (1). 
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3.2.2-Profundidade e força da pressão:  

 O clínico deve calibrar a força do estímulo de acordo com a aceitação do cão. Essa 

aceitação depende da idade, tipo de temperamento e tipo de patologia do animal. Deve-se 

evitar força excessiva, sobretudo nos cães idosos, filhotes, debilitados, prenhes ou com dor 

intensa. A profundidade da pressão pode ser 

• Superficial - deve-se sentir a pele e o tecido conjuntivo; 

• Intermediária – procuram-se sentir os músculos, protuberâncias; 

• Profunda – procura atingir e sentir as camadas mais profundas, ligamentos, ossos. 

 

3.2.3-Natureza do estímulo: 

2.1-SEDAÇÃO – pressiona e arrasta o dedo no trajeto do canal no sentido contrário ao 

fluxo de Qi (Energia) (1); 

2.2-TONIFICAÇÃO – pressiona e arrasta o dedo no trajeto do canal no sentido do fluxo 

de Qi (1). 

“A extensão da massagem é diferente conforme a localização do ponto e o caso 

clínico” (1). 

 

3.2.4-Regiões preconizadas e suas indicações na Abordagem Terapêutica: 

• 1ª região→CÉRVICOTORÁCICA DORSAL: 

 Compreende a nuca, região cervical dorsal, ombro e escápulo-umeral até o nível da 

terceira vértebra torácica. Os pontos desta região possuem, principalmente, as funções de 

drenar o excesso de Yang, como o vento-calor que agitam o alto (cabeça e superfície) (1,2) 

do animal no momento da abordagem. 

• 2ª região→TÓRACOLOMBAR: 

 Compreende a região vertebral e para vertebral, a partir da quinta vértebra torácica 

até a segunda vértebra lombar. Os pontos desta região têm a função de drenar o calor no 

tórax e promover a harmonia de Madeira e Terra. 

• 3ª região→LOMBOSSACRA. 

 Compreende a regiões vertebral e para vertebral a partir da segunda vértebra lombar 

até a primeira vértebra sacral. Os pontos desta região possuem a função de tonificar os 

Rins, Bexiga e Intestinos. 
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4-SELEÇÃO DE PONTOS:  

 

4.1-Regras de prescrição de pontos usados na Abordagem Terapêutica: 

 Os pontos estão localizados na 1ª, 2ª e 3º REGIÕES DE ABORDAGEM, dentro dos 

canais de energia YANG e os critérios para selecioná-los são os seguintes: 

•••• Pontos cujo efeito é drenar calor ou vento; 

•••• Pontos de assentamento dos órgãos BACK-SHU;  

 

4.2-Descrição dos pontos para a Abordagem Terapêutica: 

 Os pontos a serem selecionados para a Abordagem Terapêutica, estão descritos nos 

Quadros 3, 4 e 5. 
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• Quadro 3: PONTOS LOCALIZADOS NA 1ª REGIÃO DE ABORDAGEM: 

Pontos Localização Indicação terapêutica Indicação na Abordagem 
Terapêutica 

B10 
1,3tsun lateralmente ao ponto 
VG15 
 

Dor de cabeça, ombro e 
região dorsal 

Controle da cabeça e 
pescoço 

TA15 
1tsun lateralmente ao ponto 
VB21(Foto1) 

Dor no ombro, cotovelo, 
rigidez na nuca, ombros 

Controle do pescoço, 
tronco e membros 
anteriores 

B11 
1,5tsun lateralmente à borda da 
apófise espinhosa de T1(foto1) 

Dor de cabeça, dorsalgia 
rigidez da nuca 

Controle do pescoço e 
tronco 

B12 
1,5tsun, lateralmente à borda da 
apófise espinhosa de T2 

Dor de cabeça, rigidez da 
nuca, lombalgia e dorsalgia 

Relaxamento, periescapular  
e membros anteriores 

B13 
1,5tsun,lateralmente à borda da  
apófise espinhosa de T3 

Ponto de assentamento do 
Pulmão 

Controle do tronco e  
relaxamento do tórax 

B15 
1,5tsun,lateralmente à borda da 
apófise espinhosa de T5 

Ponto de assentamento do 
Coração 

Controle do tronco, e 
relaxamento do tórax 
harmoniza o coração 

VG14 
Abaixo da apófise espinhosa de 
C7 

Dor e rigidez na cabeça e 
nuca 

Controle do pescoço e 
tronco 

VG12 
Abaixo da apófise espinhosa 
deT3 

Dor e rigidez regiões lombar 
e dorsal 

Controle do tronco 

 
V B 2 1 
 

No ponto Médio entre VG14 e acrômio  
 

R i g i d e z  n a  n u c a , d o r 
no ombro e costas 
 

C o n t r o l e  d o  p e s c o ç o 
e membros anteriores 
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Quadro 4: PONTOS LOCALIZADOS NA 2ª REGIÃO DE ABORDAGEM TERAPÊUTICA:  

Pontos Localização Indicação Terapêutica Indicação na Abordagem 
Terapêutica 

B18 1,5TSUN lateralmente À 
borda caudal da apófise 
espinhosa de T9 

Dor no hipocôndrio direito 
e região dorsal, 
assentamento do Fígado 

Controle do tronco e 
harmonização do Fígado 

B19 1,5TSUN lateralmente À 
borda caudal da apófise 
espinhosa de T10 

Dor no tórax, hipocôndrio e 
assentamento da V. biliar 

Controle do tronco e 
harmonização da V. biliar 

B20 1,5TSUN lateralmente à 
borda caudal da apófise 
espinhosa de T11 

Distensão abdominal, 
dorsalgia, assentamento do 
Baço-Pâncreas  

Controle do tronco e 
harmonização do BP 

B21 1,5TSUN lateralmente à 
borda caudal da apófise 
espinhosa de T12 

Dor precordial, dor 
epigástrica, assentamento 
do Estômago 

Controle do tronco e 
harmonização do estômago 

 

Quadro 5: PONTOS LOCALIZADOS NA 3ª REGIÃO DE ABORDAGEM  

Pontos Localização Indicação terapêutica 

Indicação na 

Abordagem 

Terapêutica 

B23 
1,5tsun lateralmente à 
borda caudal da Apófise 
espinhosa de L2 

Lombalgia, assentamento dos Rins 

Controle do tronco em 
relação aos membros 
posteriores,harmonização 
dos Rins 

B25 
1,5tsun lateralmente à 
borda caudal da apófise 
espinhosa de L5 

Lombalgia, dor abdominal, 
assentamento do Intestino grosso 

Controle do tronco e 
membros posteriores, 
harmonização do IG 

 

B27 

1,5tsun lateralmente à 
borda caudal da apófise 
espinhosa de L7 

Dor e distensão abdominal, 
assentamento do Intestino delgado 

Controle do tronco em 
relação aos membros 
posteriores,harmonização 
do ID 

B28 

Lateral ao segundo forame 
sacral dorsal na depressão 
entre o sacro e a crista 
ilíaca 

Dor e rigidez na região lombar, 
assentamento da Bexiga 

Controle dos membros 
inferiores, harmonização 
da Bexiga 

(Ref: 1,3,6). 
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5-EXEMPLO DE ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM CÃES: 

 

 A seqüência de cinco fotos a seguir demonstra a utilização da Abordagem Terapêutica 

em um cão da raça Husky Siberiano, de temperamento manso e alegre, mas pode apresentar 

agressividade defensora com mordedura quando examinado ou contido. A duração de 

execução desta sequência não ultrapassou 10minutos 

 

• Canino: Marrau, Husky Siberiano, 8 anos, de temperamento dominante. Dócil e alegre, 

mas não permite ser contido ou manipulado para exame clínico.  

As seleções de pontos para abordagem e contenção visam acalmar o Yang 

desgovernado, harmonizar a Madeira para minimizar a ira e drenar vento para diminuir a 

agitação (1-3,6).  

  

 

 

 

Foto 1: B11(dedos polegares) + TA15(dedos indicadores). 
 
 Nesta seleção, o Marrau fica tolido a dar o passo para 
frente e para os lados, ao mesmo tempo em que é estimulado a 
sentar. As indicações terapêuticas antiálgicas destes pontos são: 
dores na cabeça, cotovelos, ombros, região dorsal do corpo, 
rigidez da nuca.  

Foto 2: Vg14(polegar da mão direita) + B18 (pinçamento 
bilateral com os dedos polegar e médio da mão esquerda). 
  

Neste caso o cão, sentado, é estimulado a adotar a 
posição de decúbito external. A indicação terapêutica prevê 
harmonização do Fígado, drenagem de calor no alto, vento 
interno e vento externo. 
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6-EFEITOS ESPERADOS: 

6.1-Efeitos positivos: 

• Relaxamento da postura; 

• Bocejos; 

• Relaxamento palpebral 

• Sonolência; 

• Permissibilidade/docibilidade do animal; 

• Melhora da dor e dos sintomas (diferentes níveis de melhora). 

 

 

 

Foto 3: B11(polegar e dedo médio da mão direita) + B20 
(pinçamento com o polegar e dedo médio da mão esquerda). 
  

Nesta associação de pontos o Baço-Pâncreas é 
estimulado e o Marrau é motivado a ficar em decúbito lateral. 
 

Foto 4: B18. Ponto de assentamento do Fígado. Pinçamento 
com a mão esquerda. 
 

Foto 5: B19. Ponto de assentamento da Vesícula Biliar. 
Pinçamento com a mão esquerda. Note que o animal levanta a 
cabeça, acusando que o ponto está sensível. 
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6.2-Efeitos negativos ou de insucessos: 

• Medo; 

• Intranquilidade ou agressividade; 

• Dor insustentável ou não permissiva pelo animal; 

• Fugas. 

 

6.3-Causas de insucessos: 

• Interrupções durante a execução da técnica; 

• Influência do dono; 

• Superfície do local de execução escorregadia; 

• Local de execução inadequado, como corredores, ambientes muito movimentados 

ou com vento excessivo.  

 

6.4-As consequências esperadas do procedimento: 

 

• Aumento da qualidade da sessão ou procedimento;  

• Aumento do laço de confiança entre o animal e clínico; 

• Facilitação do exame de palpação; 

• Diminuição dos riscos de mordedura; 

• Diminuição dos riscos de traumas iatrogênicos; 

• Contenção sutil. 
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7-CONCLUSÃO: 

 

• Os conceitos da MTC ligados a etologia do cão auxiliam o clínico a ter uma conduta 

mais adequada a diferentes tipos de temperamento caninos; 

• Mediante a observação e a avaliação imediatas do cão, segundo os conceitos 

principais da MTC e ETOLOGIA CANINA, faz-se uma abordagem técnica utilizando 

a DIGITOPUNTURA, cujas características promovem: 

� -Alívio de dores e desconfortos;  

� -Tranquilização e relaxamento corporal e mental; 

� -Contenção sutil, porém eficiente e segura para o animal e o clínico; 

� -Diminuição da agressividade, medo e hiperatividade; 

� -Docilização do paciente, permitindo a palpação clínica do mesmo. 

• A Abordagem Terapêutica destina-se aos cães que não respondem aos métodos 

tradicionais de relaxamento (como a aplicação de agulha no ponto YINTANG) e que 

são difíceis de manipular. 
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