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Adenite

A adenite designa uma tumefação inflamatória dos gânglios linfáticos, seja aguda e passageira,
seja supurada e produzindo um verdadeiro abcesso, seja ainda subaguda ou crônica, às vezes
pseudo-tumoral.

A adenite começa com uma ou várias tumefações ganglionárias constituídas em cadeia,
inicialmente do tamanho de uma ervilha, depois de um caroço de ameixa, ligeiramente móvel,
sem sinais inflamatórios, nem dores. Ela atinge principalmente aos gânglios laterais do pescoço,
da cavidade axilar e da cavidade inguinal.
1- Adenite aguda: Ela se manifesta através de sinais de plenitude:
- febre e sensação de frio
- ligeiro rubor da pele
- sensação de tensão dolorosa
2- Adenite crônica: Ela se manifesta através de sinais de vazio:
- febrícula
- sede
- disorexia
Depois num estágio evoluído:
- supuração com ferida difícil de cicatrizar
ou então:
- recidiva após cicatrização
- emagrecimento.

1- Adenite crônica

É devido à 2 causas:
- Acumulo de Mucosidade-Fogo. Esta Mucosidade-Fogo provém de uma compressão da energia
do fígado que se transforma em fogo ao longo de um problema psico-afetivo (raiva, tristeza,...), o
fogo se superaquece e se transforma em mucosidade que se acumulam na região do pescoço e
da nuca, daí, adenite cervical.
- Insuficiência do sistema "Pulmão-Rim". Os pulmões perdem sua função de repartição do líquido
orgânico. Este último se concentra nos Jing Luo para se transformar em Mucosidade-Frio,
responsável pela formação das adenites.
2- Adenite aguda
É devido à uma infiltração do Vento-Calor perverso. Ele se transforma em mucosidade que se
reúnem no nível dos vasos secundários do Shao Yang (TA, VB), com perturbações da energia
Yang e Wei e estagnação do Sangue/Energia para se transformar em adenite.

O tratamento consiste em se apoiar no local da adenite para escolher os meridianos e os pontos,
segundo a técnica de dispersão associada à moxabustão ou segundo a técnica da agulha
aquecida associada as moxas sobre fatias de alho.
- Escolha dos pontos:
1- Adenite da região da nuca
- Yifeng (17 TA)
- Tianjing (10 TA)
- Zulinqi (41 VB)

2- Adenite cervical
- Binao (14 IG)
- Shousanli (10 IG)
- Daying (5 E)

3- Adenite axilar
- Jianjing (21 VB)
- Shaohai (3 C)
- Yangfu (38 VB)

Essas 3 fórmulas têm por objetivo arejar os King Lo, harmonizar o sangue e a energia para fazer
circular a energia dos meridianos para eliminar o acúmulo, purificar e eliminar o Vento-Calor.
Nota: Podemos acrescentar à essas fórmulas, o ponto curioso Bailao (30 PC).

