Abcesso do Seio
O abcesso do seio se encontra principalmente após um parto prematuro. O sinais inflamatórios
de início são essencialmente :
- seio duro, tenso, inflamado e dolorido
- obstrução das galactóforos
- febre e sensação de frio
- cefaléia
- náusea
- sede.
Depois se instala a fase de supuração :
- modificação da cor do seio, vermelho depois amarelo
- dores violentas.
Às vezes, esses sinais são observados ao longo do último trimestre de uma gravidez. Na fase
inicial, a pele não muda de cor, depois ela se torna vermelha com supuração. A cicatrização só
se faz após o parto. O abcesso do seio pode ser devido à 2 causas :

1 - Concentração e compressão da energia do fígado com, estagnação de calor do estômago
secundariamente, acarretando uma obstrução dos Jing Lo ao nível do seio com perturbação da
energia Yong (nutrição).

2 - Acúmulo do Sangue/Calor no interior com estagnação energética.
O tratamento consiste em utilizar os pontos do Zu Yang Ming (E) e do Zu Jue Yin (F) como
pontos principais segundo a técnica de dispersão. A moxabustão é desaconselhada.
Na fase de supuração, a intervenção cirúrgica é necessária.

ANÁLISE :

O mamilo é irrigado pelo Zu Jue Yin (F); o seio pelo Zu Yang Ming (E). Escolhemos portanto :
- o Qimen (14 F), ponto Mo (Mu) do fígado, para liberar a compressão da energia do fígado.
- o Zusanli (36 E), ponto Ho (He) do estômago, para disseminar o calor tóxico do Yang Ming.
- o Jiache (5 P), ponto Ho (He) do pulmão, para liberar a energia do tórax.
- o Jianjing (21 VB), ponto específico do tratamento do abcesso do seio, é o ponto reuniãoencontro de 4 meridianos : Shou Shao Yang (VB), Cheou Chao Yang (TA), Shou Yang Ming (E)
e Yinwei. A energia destes meridianos passa no tórax pela via do meridiano da vesícula biliar;
consequentemente a puntura do Jianjing (21 VB) permite arejar e harmonizar a energia destes 4
meridianos com o objetivo de purificar o calor, de dissolver a estagnação energético-sanguínea e
combater a dor.

