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A Medicina Veterinária Tradicional Chinesa (MVTC) integra o diagnóstico por palpação 

como uma técnica para diagnosticar afecções periféricas e viscerais. Este se faz por meio da 

detecção dos pontos gatilhos, ou trigger points (TP), definidos como focos hipersensíveis 

oriundos de alterações na região de correspondência do ponto ou em áreas adjacentes a ele. Tais 

alterações são capazes de desencadear o mecanismo de formação de um TP em estruturas como 

músculo esquelético, tendões, cápsula articular e ligamentos, periósteo e pele em áreas de escaras 

e cicatrizes. O objetivo deste estudo foi verificar se houve diferença na detecção de lesão 

locomotora entre ambos os métodos de diagnóstico oriental e ocidental em equinos de tração do 

município de Lages-SC. Foram avaliados 12 equinos mestiços, oito machos e quatro fêmeas, com 

peso médio de 406,5 Kg e idade entre nove e 20 anos, cuja função era a tração urbana. O estudo 

foi conduzido em duplo cego. O primeiro avaliador realizou exame clínico específico do aparelho 

locomotor, sendo o grau de intensidade da claudicação graduado de acordo com a escala de 0 a 5, 

proposta pela American Association of Equine Practitioners (AAEP). Os animais considerados 

portadores de claudicação foram submetidos a bloqueios anestésicos (lidocaína 2% sem 

vasoconstritor, Lidovet, Bravet), perineurais e/ou intra-sinoviais, objetivando identificar a 

localização primária da dor. Aqueles que apresentaram sensibilidade dolorosa e/ou aumento de 

volume de tecidos moles à palpação foram submetidos ao exame ultrassonográfico (Ultrassom 

Esaote MyLabTM30). O segundo avaliador, que seguiu o método oriental, realizou a palpação 

sistemática dos TP, segundo preceitos da MVTC. A seleção dos principais pontos diagnósticos 

para afecções do sistema locomotor seguiu recomendações da International Veterinary 

Acupuncture Society (IVAS) e constam na Figura 1. Os dados foram analisados no pacote 

estatístico SAS, utilizando o teste de Fisher com nível de significância de 5%. O número de 

detecções de alterações encontradas para as principais estruturas, correspondentes aos TP 

palpados, para ambos os métodos, consta na Figura 2. Foi observada diferença entre os métodos 

diagnósticos (P<0,0001), sendo que o método oriental se mostrou mais sensível e menos 

específico que o método ocidental, com correlação entre os métodos de 29%. Essa diferença 

demonstra que a palpação é mais eficaz em detectar alterações, mesmo que na ausência de lesão 

direta, e é devido à inter-relações existentes entre Meridianos e medicina interna. As alterações 

locais, regionais ou sistêmicas são percebidas por todo o trajeto do Meridiano, culminando com o 

aumento de pontos sensíveis ao toque, mimetizando a sensação dolorosa de um ponto gatilho. No 
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método oriental, 54,17% das detecções de lesões foram atribuídas aos membros torácicos, 

38,54% aos membros pélvicos e 7,29% aos tendões. Para o método ocidental, a proporção foi de 

47,37%, 26,32% e 26,32%, respectivamente, para os mesmos membros. A concordância na 

distribuição de lesões percebida pelos métodos identifica o padrão de estresse biomecânico que 

contribui para o mecanismo motor de formação de um TP. Outros fatores envolvidos nesse 

mecanismo são a constante tensão emocional e exposição a condições ambientais adversas junto 

de maiores desafios nutricionais aos quais esses animais são submetidos. Co-morbidades 

geralmente presentes atuam via reflexo viscerossomático culminando com hiperalgesia e maior 

presença de TP. A subestimação do número de estruturas afetadas, observadas pelo método 

oriental, também pode ser atribuída ao fato de que se contabilizava somente as estruturas nas 

quais se percebia lesão visível de forma direta ou indireta, bem como a impossibilidade de 

confirmação de algumas suspeitas diagnósticas pelo método ocidental. Ao se pensar no fator 

claudicação, expressa por 10 animais, observou-se que 86% das lesões foram confirmadas por 

ambos os métodos considerando as regiões anatômicas focos para essa manifestação clínica. A 

estrutura mais acometida foi o boleto do membro pélvico direito (10,42%), conforme detecções 

pelo método oriental, e tendões (26,32%) pelo método ocidental. 

Concluiu-se que há diferença entre os métodos de detecção, sendo o método oriental mais 

sensível para perceber alterações que causavam desconforto ao animal, porém, com baixa 

especificidade em comparação ao método ocidental. O método oriental se mostrou eficaz, pois 

apresentou alta correlação para os animais em que havia claudicação associada, podendo ser 

considerado um recurso diagnóstico à prática da clínica de equinos de tração, especialmente na 

ausência de demais recursos.  

 

Fig. 2 Gráfico do número de detecções de lesões 

conforme cada método 

 

Fig. 1 Representação dos pontos gatilhos palpados 

 no estudo 


