
TRATAMENTO DE SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL COM FÓRMULAS MAGISTRAIS CHINESAS: RELATO DE
CASO E EVOLUÇÃO CLÍNICA DE 10 MESES

XI Congresso Brasileiro de Acupuntura Veterinária, 1ª edição, de 03/04/2021 a 03/10/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-24-1

TAVARES; Cecília Maria Rodrigues , HÖLZLSAUER; Guilherme Machado , HÖLZLSAUER;
Andréa Cristina Scarpa Bosso 

RESUMO

O objetivo deste resumo foi relatar um caso de suspeita de síndrome do
intestino irritável tratado com o uso de Fórmulas Magistrais Chinesas
(FMC). Foi atendida na Clínica Veterinária Wu-Xing, localizada em Santos,
SP, uma cadela sem padrão racial definido, 3 anos, adulta, com queixa de
enterite. A paciente estava realizando tratamento com colega médico
veterinário com metronidazol, de forma recorrente, porém sem resolução
clínica. Além da diarreia constante apresentava ansiedade, inquietação,
vocalização excessiva, hematoquezia, disquezia, êmese, dor e distensão
abdominal. Devido à característica dos sinais clínicos, diagnosticou-se, de
acordo com as teorias da Medicina Tradicional Chinesa o padrão de
Umidade-Calor e Estase de Xue nos Intestinos. Então, iniciou-se o
tratamento com as FMC Shao Yao Tang, Tao He Cheng Qi Tang , Huo Xiang
Zheng Qi San na posologia de duas cápsulas duas vezes ao dia. Também
foi prescrito Shao Yao Gan Cao Tang  e Ban Xia Xie Xin Tang  para
administração de dois cápsulas sempre que houvesse crise de disquezia e
hematêmese. Com a melhora dos sinais clínicos de disquezia, dor e
distensão abdominal no entanto, observaram-se características do padrão
Infestação de Vermes no Intestino, iniciando-se assim o tratamento com
as FMC Xiao Chai Hu Tang , Ping Wei San, Wu Mei Wan, na posologia de
duas cápsulas, duas vezes ao dia. Dando continuidade no tratamento,
notou-se a resolução dos sinais clínicos de hematêmese, disquezia, dor e
distensão abdominal, resolvendo-se o padrão de Umidade-Calor e estase
d e Xue nos Intestinos e Infestação de Vermes no Intestino. Em
contrapartida, os sinais clínicos de ansiedade, inquietação e vocalização
excessiva ainda permaneciam, assim sendo, diagnosticou-se o padrão de
Calor Deficiente no Coração, iniciando o tratamento com Chai Hu Jia Long
Gu Um Li Tang , Suan Zao Ren Tang,  Tian Wan Bu Xin Dan, An Mian Pian,
administrados na dose de duas cápsulas, duas vezes ao dia. Após três
meses de tratamento houve a resolução de todos os sinais clínicos,
sugerindo-se a alta da paciente.
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