Ye Tian-Shi & Os Oito Canais Extraordinários
Trecho do original em inglês de

Jason Blalack
http://www.chinesemedicinedoc.com

Versão em Português:

Eliza Saito
Supervisão e Revisão :
Ephraim Ferreira Medeiros

Projeto

www.medicinaclassicachinesa.org

Ye Tian-Shi & os Oito Canais Extraordinários
Ye Tian-Shi foi um dos médicos mais influentes na história da Medicina Chinesa ao desenvolver
aplicações clínicas para a Teoria de Fitoterapia relacionada aos Oito Canais Extraordinários. Segue
abaixo um trecho traduzido que resume algumas das idéias principais que ele utilizava. Após esse
trecho, haverá diversos estudos de caso demonstrando estes princípios em ação.
Diferenciação de Padrões e Tratamento dos Oito Canais Extraordinários de Ye Tian-Shi
Ye Tian-Shi usou a teoria dos oito canais extraordinários em 165 casos registrados. Relatos de casos
como um Guia para a Prática Clínica (lin zheng zhi nan yi an) contém 134 destes com 89 casos de
medicina interna e 45 casos ginecológicos. Os 31 casos restantes aparecem em Coletânea de Relatos de
Casos Genuínos do Mestre Ye (ye shi yi an cun zhen), em que a maioria são casos de doenças de
medicina interna. Os tipos de doença incluem extrema deficiência, emissões seminais, atrofia, malária
crônica, disenteria crônica, distúrbio urinário doloroso túrbido, insônia, diversos padrões de dor,
distúrbios menstruais, corrimentos vaginais e doenças pós-parto. Ao diferenciar os padrões de doenças
dos oito canais extraordinários, Ye identificou que seria necessário distinguir os casos entre excesso e
deficiência; no entanto, a maioria deles é de deficiência.
“A maioria dos padrões de deficiência dos oito canais extraordinários se deve a: 1) lesão ao Yin,
sangue, essência e Qi do Baço e Estômago, Fígado e Rim; e 2) incapacidade de a essência e o Sangue
circularem e se distribuírem.”
Esses padrões são comumente vistos em emissões seminais, ciclos menstruais irregulares, metrorragia ,
corrimento vaginal, febre de causa Interna,constituição debilitada, e aparência e espírito desfalecidos.
Por exemplo, infertilidade crônica e ciclo menstrual irregular são frequentemente por “lesão de Fígado,
Rim, chong, e ren”; “febre e calafrios ocorrendo com exaustão levando à doença” é “debilidade do
canal yang wei, incapaz de gerenciar a conexão e a extensão, guarda e proteção, mantendo a pessoa
bem”. Urina túrbida pútrida é “uma doença que já entrou no ren e du”, enquanto a insônia é “vazio nos
orificios do yang qiao”, etc.
Se existe um padrão dos oito canais extraordinários com frio na parte inferior do corpo, então isso
pertence a um padrão de deficiência de yang nos oito canais extraordinários. Se existe também
irritabilidade e inquietação com calor interno, isso pertence a um padrão de deficiência de yin nos oito
canais extraordinários.
Quanto aos padrões de excesso dos canais extraordinários, os predecessores dele não discutiram muito
sobre isso e foi Mestre Ye quem realmente desenvolveu essas ideias, trazendo-as para nossa atenção.
Ele pensou que a maioria desses padrões de excesso seria causada por obstruções no Qi e no Sangue
nos oito canais extraordinários. Isso é comumente visto em distúrbios de abaulamentos de Qi em
homens, e em mulheres ciclos menstruais irregulares, ciclos menstruais doloridos, dor abdominal pósparto, e massas abdominais móveis.
No tratamento, Ye indicou que:
“Quando um paciente estava sofrendo de excesso causado por de estagnações nos oito canais
extraordinários, nossos ancestrais certamente usaram remédios amargos, picantes e aromáticos para
desbloquear os canais e colaterais; em pacientes com deficiência [simultânea] eles certamente usaram
remédios picantes, doces, mornos e tonificantes com a ajuda de remédios que fazem circular e
promovem movimento nos canais e colaterais. Assim,deveríamos regular e harmonizar o Qi e o Sangue
para curar a doença.”
Ye acreditava que tratar os padrões dos oito canais extraordinários é muito diferente de tratar padrões
de doenças de canais normais. Mesmo tonificando a deficiência ao tratar excesso, é preciso sempre
incorporar o método de “desobstruir o que está bloqueado”. Ele disse:
“Quando os oito canais extraordinários estão doentes o método de tratamento é desobstruir o
que está bloqueado. Esta é uma prática usual dos sábios anciões”. Este método chamado de
“desobstruir o que está bloqueado” na realidade se refere ao método de fazer circular Qi e Sangue e

dispersar e promover movimento nos canais e colaterais.
O Ye tianshi também acreditava que o padrão de deficiência dos oito canais extraordinários deveria ser
tratado diferentemente das doenças comuns de deficiência. Ele acreditava que “terapeutas que não
sabem da fisiologia dos oito canais extraordinários e somente consideram os pacientes com uma
deficiência básica, dando medicamentos pesados como o Cinnamomi Ramulus (guì zhï) e Aconiti
Radix lateralis preparata (zhì fù zî), ou medicamentos leves como Rehmanniae Radix preparata (shú dì
huáng) e Schisandrae Fructus (wu wèi zî), não está tratando através do método dos oito canais
extraordinários”. Ye tianshi enfatizou que tonificar deve ser combinado com desobstruir e regular, o
que irá desobstruir os canais e colaterais. “Deve-se regular e harmonizar o Qi e o Sangue para curar a
doença”. Nos padrões dos oito canais extraordinários, deve-se usar remédios picantes, aromáticos, que
penetram e expurgam para relaxar e desbloquear os canais e colaterais. Nessas situações, medicamentos
à base de insetos e vermes são frequentemente usados para dispersar e desobstruir. Nos casos
relativamente mais leves, Ye tianshi comumente usou jiao jia san de Xu Shu-Wei (Pó de Aumento
Mútuo). Jiao jia san (Pó de Aumento Mútuo) contém Rehmanniae Radix (shëng dì huang) para nutrir o
Sangue e umidificar secura e Zingiberis Rhizoma recens (shëng jiang), que é picante, umidificante e
circulante [1]. Esta é uma “fórmula ao mesmo tempo amarga e picante”.
Quando ele encontrava padrões de deficiência que eram complicados por doenças de excesso nos oito
canais extraordinários, ele enfatizava o uso de um método de simultaneamente desobstruir e tonificar.
Se os oito canais extraordinários estivessem vazios e houvesse Sangue estagnado obstruindo os
colaterais, Ye tianshi pensava:
“Se for usado um método de adstringir e tonificar, mas não for usado um remédio desobstrutivo
e regulador, há o receio de que o tratamento será tonificante demais e levará à distensão e inchaço”.
Portanto, ele defendeu tonificar com partes de animais e Sangue assim como desobstruir com remédios
aromáticos com o objetivo de “levantar o corpo e os ossos, harmonizando e nutrindo os canais e
colaterais.”

