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RESUMO 

 

 

Sangria terapêutica é uma técnica muito antiga da Medicina Chinesa que, de longe antecede o uso 

da Acupuntura com agulhas finas (filiforme). Mesmo que os primeiros textos clássicos da Medicina 

Chinesa, como o Neijing e Nanjing, mantenha a Sangria terapêutica em grande consideração, nos 

tempos modernos, essa abordagem extremamente eficaz ao tratamento tem rapidamente caído no 

esquecimento. A Medicina Chinesa utiliza técnicas de Sangria em pontos específicos do corpo, os 

conhecidos pontos de Acupuntura. Cada ponto tem sua função, seja ela ligada à sua localização, ao 

meridiano ao qual pertence ou ao órgão ao qual seu meridiano estaria ligado. Nesta técnica, faz-se 

uma punção com agulhas conhecidas como lancetas, as mesmas utilizadas para fazer medição de 

glicose em pacientes diabéticos. Após a punção, retira-se uma pequena quantidade de Sangue (Xue) 

do ponto, alcançando-se assim o efeito desejado. Em alguns casos utilizam-se ventosas em cima do 

local puncionado, para forçar a saída de Sangue (Xue), visando aumentar a eficácia da técnica de 

Sangria. A Medicina Chinesa indica a Sangria principalmente para casos de estagnação de Qi 

(Energia Vital) e Sangue (Xue), mas também existem várias outras indicações desta técnica. Devido 

à escassez de informações sobre esta técnica terapêutica, decidi dedicar este trabalho em pro a 

fornecer o máximo de informação possível sobre o assunto, baseando minhas pesquisas em diversos 

livros, pesquisas científicas e artigos publicados em diversos idiomas, compondo assim um material 

rico em informações e disponibilizado em português. Espero que assim que as pessoas tiverem uma 

melhor compreensão da teoria e da prática da Sangria, eles possam usar esta técnica de forma 

segura e eficaz, pois, com certeza a Sangria combinada com Acupuntura e moxabustão são capazes 

de tratar uma gama muito maior de pacientes com diferentes enfermidades, além de potencializar os 

resultados do tratamento. 

 

Palavras Chave: Sangria; Acupuntura; Auriculoterapia; Medicina Chinesa. 



ABSTRACT 

 

 

 

Bloodletting therapy is a very old technique of Chinese medicine that far predates the use of 

acupuncture with thin needles (filiform). Although the first classic texts of Chinese medicine, as 

Neijing and Nanjing, mention bloodletting therapy as important technique, this highly effective 

treatment has quickly been forgotten. Chinese Medicine uses bloodletting techniques on specific 

points of the body, called acupuncture points. Each point would have a function, be it linked to its 

location, (the meridian to which belong) or the organ to which its meridian is linked. In this 

technique, the skin (acupuncture point) is punctured using special needles called lancets. After the 

puncture, withdraws a small quantity of blood from the point, reaching the desired effect. In some 

cases, suction is used upon puncture location (cupping), pulling out the blood, and increasing the 

effectiveness of the bloodletting technique.  Chinese Medicine indicates bloodletting mainly for Qi 

(Vital Energy) and Xue (Blood) stagnation, but there are also several other indications of this 

technique, as will be presented on this research. Due to lack of information about this therapeutic 

technique, I decided to dedicate this work to provide as much information as possible on the subject, 

focusing my research in several books, scientific researches and articles, published in several 

languages, providing a material full of information and available in Portuguese. I hope that as soon 

as people have a better understanding of the theory and practice of bloodletting, they can use it safe 

and effectively, because for sure, bloodletting technique, combined with acupuncture and 

moxibustion, are can treat a much wider range of patients with diseases, besides enhance treatment 

outcomes. 

 

Keywords: Bloodletting; Acupuncture; Auriculotherapy; Medicine; Chinese . 
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1. Introdução 
 

Pesquisas modernas mostram que Acupunturistas experientes utilizam a Sangria terapêutica 

com frequência... “Infelizmente, entre os praticantes ocidentais de Medicina Chinesa, Sangria 

parece ser raramente utilizada” (McCann, 2014). Sangria tem muitas funções de acordo com a 

Medicina Chinesa, principalmente; liberar fluxo, eliminar a estagnação e limpar o Calor do Sangue 

(Xue), além de numerosas funções secundárias (McCann, 2014). 

Sangria é a mais antiga das técnicas de Acupuntura. Na verdade, tem-se especulado que a 

Acupuntura começou como um método de picar furúnculos, em seguida, expandiu-se para drenar o 

"Sangue (Xue) ruim" que foi gerado por lesões ou febres e, finalmente, chegando a idéia de 

remover do corpo os maus espíritos invisíveis e o “Qi (Energia Vital)” perverso da atmosférica 

(mais notavelmente "Vento") (Unschuld P, 1985). Apenas mais tarde, talvez quando as agulhas 

tornaram-se mais refinadas e quando os acadêmicos desenvolveram uma visão mais sutil, passaram 

a usar as agulhas filiformes como ferramenta primária de Acupuntura para a finalidade de ajustar o 

fluxo de Qi (Energia Vital) e Sangue (Xue), sem necessariamente liberar algo do corpo. 

O LingShu (Wu jingnuan, 1993) tem várias referências ao uso de Sangria. No capítulo sobre 

doenças quentes, ele afirma: “Para uma doença quente com sustos frequentes, convulsões e loucura, 

tratar os Canais de Sangue (Xue). Use a agulha de número quatro (lança). Dispersar rapidamente 

quando há um excesso. Quando há demência e perda de cabelo, tratar o Sangue (Xue) e o Coração 

(Xin).”. 

A utilização da agulha número quatro em forma de lança para tratar os Canais de Sangue 

(Xue) é uma referência à Sangria. As indicações de Sangria para aliviar o Calor, convulsões e 

sofrimento mental tem persistido até os tempos modernos. Por exemplo, a indicação geral que 

chegou a nós até hoje é, tratar os pontos Jing (Poço/Nascente) no início ou no final dos Canais, para 

febres e doenças mentais. 

A agulha em forma de lança, também é recomendada, no mesmo capítulo do LingShu, para 

o tratamento de doenças Calor, onde todo o corpo parece pesado e o centro do intestino é quente, e 

quando há espasmos à volta do umbigo, e o peito está cheio. Entre os pontos sugeridos para ser 

sangrado estão "os pontos entre dos dedos do pé." A técnica mencionada várias vezes neste capítulo 

do LingShu, é normalmente acompanhada por instruções que se deve drená-lo a partir dos vasos 

Luo, que são descritas neste texto como vasos visíveis, aparentemente correspondentes a veias. Por 

exemplo, diz-se que devemos examinar acima do tornozelo para ver se os Canais Luo estão cheios; 
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em caso afirmativo, drenar até o Sangue (Xue) cessar ou o Sangue (Xue) mudar de escuro/denso 

para claro e fluido. 

O Suwen (Ni Maoshing, 1995) também tem um capítulo sobre o tratamento dos vasos Luo. 

Faz três referências à Sangria, tudo em associação com o ponto Rangu (R2). Em geral, o ponto 

Rangu é agulhado, e, em seguida, o capilar em frente do ponto deve ser sangrado. Isto é usado no 

tratamento da garganta inchada, para o inchaço abdominal e plenitude que acompanha dor no 

Coração (Xin) ou peito. Da mesma forma, no capítulo do LingShu sobre retenção de líquidos, um 

caso de inchaço-abdominal, onde a pele é esticada como um tambor; a terapia recomendada é fazer 

Sangria a partir dos Canais Luo. A localização da Sangria não é especificada, embora seja afirmado 

que o problema deve ser tratado na parte inferior do corpo. 

Em um capítulo do Suwen sobre o agulhamento correto dos Canais, diz-se que: 

“Quando se administra a Acupuntura durante a primavera, é adequado agulhar os pontos 

Shu. Na verdade, a Sangria é uma técnica preferida... No verão, também se pode praticar Sangria, 

mas é preferível utilizar pontos Luo superficiais. Permitindo parar a hemorragia, por si só, de modo 

que o agente patogénico será completamente eliminado.” 

Em um capítulo do Suwen sobre a patologia de órgãos sazonal, Sangria está indicada para as 

condições de excesso e geralmente a principal técnica terapêutica é, tratar um Canal inteiro, que por 

vezes também é tratado seus pontos periféricos. Assim, ele diz, para o excesso do Fígado (Gan), 

sangrar os Canais JueYin e ShaoYang; para o excesso do Baço (Pi), é recomendado sangrar pontos 

do TaiYin, Yangming e ShaoYin; para o excesso do Pulmão (Fei), sangrar o Canal ShaoYin; para o 

excesso do Rim (Shen), sangrar os Canais ShaoYin e TaiYin. Apenas o excesso do Coração (Xin) é 

tratado um pouco diferente, onde é recomendado agulhar e sangrar pontos debaixo da língua (Jinjin 

e Yuye) e Yinxi (C6). 

O texto tradicional mais abrangente sobre a Acupuntura é o Jia Yi Jing (Clássico 

Sistemático da Acupuntura), publicado em 1601, embora atribuído ao trabalho originalmente feito 

por Mi Huangfu no século 3º (Ellis A, Wiseman N, and Boss K, 1988). Ele inclui uma extensa 

explicação da agulha número 4, usada para Sangria. 

O número quatro refere-se as quatro estações do ano. Quando uma pessoa, depois de ter sido 

atingida por um dos ventos das oito direções e quatro estações, desenvolve uma doença crônica 

onde o mal invadiu e penetrou os Canais e Vasos comunicantes (Luo), então esta condição é tratada 

pela agulha afiada... Tem um corpo cilíndrico e uma extremidade pontiaguda de três lâminas de um 

cun e seis fen de comprimento. Ela é usada para fazer a Sangria, drenando o Calor e as doenças 
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crônicas. Sendo assim, diz-se que, se a doença está firmemente alojada no interior das cinco 

vísceras, a agulha afiada deve ser selecionada e aplicada à técnica de Sangria nos prontos Jing 

(Poço, Nascente) e Shu (Riacho) de acordo com as estações do ano. 

Em suma, para síndromes de excesso, a Sangria é muito recomendada, pois pode drenar o 

excesso, aliviar o congestionamento e estase, removendo os agentes patogénicos. Conforme 

descrito em Fundamentos da Acupuntura Chinesa (Ellis A, Wiseman N, and Boss K), a função da 

Sangria terapêutica é "drenar Calor, liberar fluxo de Qi (Energia Vital) e Sangue (Xue) e aliviar a 

estagnação local.”. 

Em Fundamentos da Acupuntura Chinesa (Anônimo, 1980), a utilização da agulha de três 

faces (Lanceta) é dita para ser utilizada para a febre alta, distúrbios mentais, dor de garganta, e 

congestão local ou inchaço. Quanto à técnica, o ponto a ser sangrado é picado superficialmente, 

apenas 0,05-0,1 cun de profundidade, que deve ser leve e superficial, a quantidade de Sangue (Xue) 

a ser drenada, deve ser determinado pela condição patológica. 

Baseado em informações e conceitos como acima citados, a presente monografia tem por 

objetivo disponibilizar um material completo sobre a aplicação da Sangria terapêutica na Medicina  

Chinesa, mediante a pesquisa e revisão da literatura disponível em diversos idiomas (livros, 

pesquisas cientificas, artigos...), elucidando conceitos e técnicas que poderão promover a 

potencialização de resultados no tratamento de diversas enfermidades.  
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2. História da Sangria Terapêutica 
 

A prática da Sangria começou cerca de 3000 anos atrás com os egípcios, em seguida, 

continuou com os gregos e romanos, os árabes e asiáticos, em seguida, se espalhou por toda a 

Europa durante a Idade Média e o Renascimento. A Sangria terapêutica atingiu o seu auge na 

Europa no século 19, mas posteriormente seu uso foi diminuindo e hoje na medicina ocidental é 

usado apenas para algumas condições específicas. 

Para entender a justificativa para a Sangria é preciso primeiro compreender o paradigma da 

doença 2300 anos atrás, na época de Hipócrates (~460-370 AC). Ele acreditava que a existência era 

representada pelos quatro elementos básicos (terra, ar, fogo e água) e para os humanos foram 

relacionados com os quatro fluídos básicos (Sangue (Xue), fleuma, bile negra, bílis amarela). 

Para cada fluído foi relacionado um órgão particular (Cérebro (Nao), Pulmão (Fei), Baço (Pi) 

e Vesícula Biliar (Dan)) e relacionado a uma personalidade particular (sanguíneo, fleumático, 

melancólico e colérico). 

Desta forma, estar doente significava ter um desequilíbrio dos quatro fluídos. Assim, o 

tratamento consistiu-se na remoção de uma quantidade excessiva do fluído por vários meios, tais 

como a Sangria, purga, purificação, diurese, e assim por diante. Assim, durante o primeiro século, a 

Sangria tornou-se um tratamento comum, mas quando Galeno de Pérgamo (~129-200 AD) declarou 

Sangue (Xue) como o fluído mais dominante, a prática da Sangria ganhou uma importância ainda 

maior. 

Galeno foi capaz de propagar suas idéias através da força da personalidade e do poder da 

caneta; suas escrituras ultrapassaram dois milhões de palavras. Ele teve um efeito extraordinário 

sobre a prática médica e seu ensinamento persistiu por muitos séculos. Suas idéias e escritos foram 

disseminados por vários médicos na Idade Média, quando a Sangria foi aceita como tratamento 

padrão para muitas condições.  

Na Medicina Chinesa, a Sangria terapêutica é a obtenção proposital de sangramento a partir 

da superfície do corpo para fins terapêuticos. Sangria terapêutica pode ser aplicada em pontos 

específicos de Acupuntura, Canais, ou outras zonas do corpo que podem ou não estar relacionadas a 

pontos clássicos de Acupuntura. Ao contrário da abordagem histórica da medicina ocidental para a 

Sangria, Sangria na Medicina Chinesa normalmente não envolve incisão que permite evasão de 

grandes quantidades de Sangue (Xue). 
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A literatura Médica Chinesa usa vários termos que se referem à Sangria terapêutica. 

Primeiro é Luo Ci – picando a rede de vasos. Este termo refere-se a um dos nove métodos de 

agulhamento que aparece pela primeira vez no Guan Zhen, Capítulo 7 (Huang Di Nei Jing Ling 

Shu), e é definida por Wiseman e Ye (1998) como "Sangria picando os pequenos vasos com uma 

agulha de três faces." Outro termo que descreve esse mesmo procedimento terapêutico é fang xue, 

traduzido em inglês por Wiseman especificamente como "Sangria". No entanto, encontramos outros 

termos como: Tiao Ci Fang Xue ou Tiao Ci Chu Xue, (escolher para sangrar), e San Ci, (picada 

difusa). 

Médicos e outros praticantes de quase todas as culturas ao longo da história têm praticado 

algum tipo de Sangria. Evidencias arqueológicas de pedras ou ossos afiados justificam a suposição 

de que a Sangria tem sido praticada em muitas culturas, pelo menos desde a Idade da Pedra (Root-

Bernstein e Root-Bernstein, 1997), na literatura médica egípcia e de Hipócrates também mencionam 

a Sangria (A arte e a história da Sangria 2000). Embora médicos ocidentais contemporâneos olhem 

com desconfiança para a Sangria, o fato é que “Se a Sangria é considerada nada mais do que uma 

enganação, então quase todos os médicos no passado eram charlatões (Root-Bernstein e Root-

Bernstein 1997, p.74)”. Mesmo no século XIX, a Sangria foi uma das técnicas mais extensivamente 

usada em terapias. Marshall Hall, em suas anotações (Condições mórbidas e efeitos curativos da 

perda de notas de Sangue (Xue)) diz, “Sangria não é apenas o mais poderoso e importante, mas o 

mais geralmente usado, de todos os nossos remédios (em Kasting 1990, p.515)”. 
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3. Sangria Terapêutica Segundo Huang Di Nei Jing 
 

O Huang Di Nei Jing é o texto pré-moderno da Medicina Chinesa. Compilado durante a 

Dinastia Han (206 AC- 220 DC), que consiste em dois livros, o Su Wen (Perguntas Simples) e o 

Ling Shu (Divino Pivot). O Su Wen se concentra mais no desenvolvimento de um quadro de 

correspondências sistemáticas entre o mundo natural e o corpo, usando as imagens dos cinco 

movimentos e teorias Yin-Yang, enquanto o Ling Shu é escrito mais como um texto clínico da 

teoria dos Canais, técnicas de Acupuntura, bem como a aplicação de Acupuntura no tratamento de 

uma grande variedade de doenças. Em menor grau, o Nei Jing também contém passagens que 

descrevem o uso terapêutico de terapias relacionadas com Acupuntura tais como moxabustão e a 

Sangria. 

Curiosamente, fazendo uma leitura atenta aos termos usados no Nei Jing, cria-se uma idéia 

sobre o desenvolvimento da teoria de Canais. Estes termos sugerem que as teorias de Canais da 

Acupuntura e da medicina nasceram de um modelo médico antes focado em vasos e Sangria, que 

nos primeiros escritos médicos chineses tiveram um foco essencial (Epler 1980). Nos textos 

médicos chineses mais antigos, o termo agora conhecido como Canais de Acupuntura são referidos 

como mai, que significa "vasos", e não Jing, o termo associado com "Canais" em tempos modernos. 

A palavra “Mai” se refere ao que seriam consideradas hoje as estruturas vasculares do corpo; o 

radical do caracter chinês Mai significa "carne" e implica que estes vasos teriam sido entidades 

anatômicas tangíveis. O termo Jing, em contraste, é escrito com o radical referindo-se a uma rede 

ou a uma corda semelhante a conexões. O significado inerente ao caráter jing é menos físico e mais 

intangível, como é a natureza geral do sistema de Canais em contraste com os vasos sanguíneos 

físicos. Até o momento, na compilação do Nei Jing, ambos os termos mai e jing estavam em uso, e 

os dois termos aparecem em diferentes capítulos do texto.  

Esta mudança de termos, usando Mai anteriormente para o uso de jing no Nei Jing, marca 

uma mudança conceitual significativa em relação à Sangria e Acupuntura. Nos manuscritos 

médicos Ma Wang Dui, as únicas terapias que influenciaram os vasos sanguíneos foram 

Moxabustão e Sangria; não há nenhuma menção de terapia com uso de agulhas de Acupuntura 

(filiforme). Nei Jing, com o desenvolvimento de um sistema de Canais associados com o 

movimento de Qi (Energia Vital) marcou uma mudança de foco terapêutico. Enquanto em épocas 

anteriores os médicos abriram o corpo (como na Sangria) para simplesmente remover as influências 

malignas, Nei Jing focava sua terapia nas doenças de plenitude ou deficiência de Qi (Energia Vital), 
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com o Qi (Energia Vital) agora sendo a substância fisiológica dominante no corpo. 

Consequentemente a Acupuntura torna-se primordial em comparação a Sangria, considerando-se 

que a Acupuntura harmoniza a deficiência e plenitude de Qi (Energia Vital).  

Nei Jing é, portanto, uma coleção de tratados de vários períodos, com o termo mai referindo-

se a Sangria terapêutica de forma mais velha, e com o termo jing referindo-se a Acupuntura sendo 

um termo mais recente (Epler 1980; Unschuld 2003). 

No Nei Jing, a Sangria é aplicada mais comumente em áreas gerais do corpo, vasos 

sanguíneos visíveis, ou nos Canais, e menos frequentemente nos pontos específicos de Acupuntura. 

A área mais comum de referência para a Sangria é a fossa poplítea, seguido pelos maléolos laterais 

e mediais. Há pouca referência de Sangria nas extremidades superiores (Epler 1980). As indicações 

para a Sangria são amplas e incluem doenças específicas, bem como tipos gerais de pacientes, tais 

como pacientes com doenças crônicas.  

 

Princípios de tratamento utilizando Sangria 
 

A maioria dos princípios de tratamento médico chinês, ou são extraídos ou inferidos a partir 

de passagens de textos clássicos, mais notavelmente o Nei Jing Su Wen e Ling Shu. Enquanto textos 

contemporâneos citam enfaticamente Nei Jing para justificar métodos de inserção, há menos 

exposição dos princípios de tratamento relacionados com a Sangria. Isto é claramente contraditório 

devido ao fato de que a Sangria é mencionada com frequência nos princípios de tratamento 

encontrados no Nei Jing. A seguir está uma breve representação de passagens que se relacionam a 

Sangria (há, naturalmente, muitos outros). Estas passagens são baseadas em diversas fontes, tanto 

em Chinês como em Inglês (Lu n.d.a, n.d.b; Nghi, Dzung, and Nguyen 2005; Unschuld and 

Tessenow 2011; Wu and Wu 1999).  

 “Usar a Sangria para tratar a plenitude (excesso) do Sangue (Xue)” Su Wen, Capítulo 5 

(Yin Yang Ying Xiang Da Lun). 

“Picar a estrutura para fluir o Sangue (Xue)” Ling Shu, Capítulo 6 (Shou Yao Gang Rou). 

Estes são trechos básicos que definem o que a Sangria pode tratar e em que nível pode ser 

aplicado. Uma das ações mais importantes associados com Sangria está em circular o Sangue (Xue) 

para expulsar a estase, considerando que a estagnação do Sangue (Xue) é uma forma de plenitude 

do Sangue (Xue). Uma segunda forma de plenitude de Sangue (Xue) é o Calor. A associação de 



8 

 

Sangue (Xue) com a estrutura ilustra a estreita relação entre Qi (Energia Vital) e Sangue (Xue). Isso, 

explica por que a Sangria pode retificar Qi (Energia Vital), bem como o Sangue (Xue). 

“Tratar as pessoas do Leste com agulhas de pedra” Su Wen, Chapter 12 (Yi Fa Fang Yi 

Lun).  

O Fa Yi Yi Lun (Discurso sobre tratamentos diferentes adequados para uso em diferentes 

regiões, Su Wen, capítulo 12) discute cinco métodos de tratamento que correspondem às cinco 

regiões da China. Aqui, agulhas de pedra (Bian) referem-se a ambas as técnicas de Sangria e de 

abertura de feridas ou abcessos. Este capítulo explica que as pessoas que vivem no leste da China 

têm dietas ricas em sal e peixe. O excesso de consumo de peixe provoca males de Calor que se 

acumula no aquecedor médio, e o excesso de sal, é descrito como prejudicial ao Sangue (Xue). 

Assim, as pessoas no Oriente são tratadas com Sangria para eliminar o Calor. Além disso, por causa 

desse Calor, essas pessoas desenvolvem feridas que devem ser abertas (sangradas) com agulhas de 

pedra.  

“Coágulos sanguíneos crônicos devem ser expulsos” Ling Shu, Chapter 1 (Jiu Zhen Shi Er 

Yuan). 

“Sangue (Xue) que foi acumulado deve ser tratada por Sangria para remover coágulos 

sanguíneos lentamente” Su Wen, Chapter 54 (Zhen Jie).  

Essas passagens chamam a atenção para a ideia de que a estase crônica do Sangue (Xue) 

precisa ser expelida, e que isto é realizado por Sangria. A Medicina Chinesa acredita que a doença 

crônica acabará por gerar a estagnação do Sangue (Xue). Assim, para tratar a doença crônica, o 

Sangue (Xue) deverá circular e a estase será expulsa. 

"Quando os vasos sanguíneos estão doentes, regular o Sangue (Xue)" Su Wen, capítulo 62 

(Tião Jing Lun). 

"Quando o Sangue (Xue) está doente, regular a rede de vasos" Su Wen, capítulo 62 (Tião 

Jing Lun). 

 O Sangue (Xue) está relacionado com ambos, vasos sanguíneos e rede de vasos (luo mai). 

O método primário de tratamento do Sangue (Xue), além de Acupuntura e ervas, é a Sangria. Assim, 

a Sangria pode ser utilizada para tratar doenças nos vasos sanguíneos. Como a Sangria é feita na 

rede de vasos, esta também pode tratar patologias do Sangue (Xue) em geral, como por exemplo, 

casos de estagnação do Sangue (Xue) e Calor do Sangue (Xue).  
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Indicações de uso da Sangria terapêutica  

 
Muitos capítulos do Nei Jing Su Wen e Ling Shu se referem diretamente à Sangria ou 

métodos de inserção de agulha filiforme que propositadamente causam a Sangria. Abaixo está uma 

lista organizada por indicações específicas, juntamente com referências de capítulo. Isto não é uma 

lista exaustiva de todas as indicações, mas sim uma amostra da vasta gama de indicações para a 

Sangria (Lu n.d.b; Wang, 1998; Wu e Wu, 1999).  

Cáries Dentárias - O Miu Ci Lun (Treatise on Misleading Pricking, Su Wen, Capítulo 63) 

diz: "Para cárie dentária picar o Yang Ming da mão. Se isso não funcionar, picar o vaso acima os 

dentes danificados [para drenar o Sangue (Xue)." Por exemplo, em textos contemporâneos, pontos 

como Shang Yang (IG1) e Er Jian (IG2) são indicados para doenças dos dentes. Estes pontos podem 

ser sangrados para tratar estas indicações. 

Epistaxe (Sangramento Nasal) - Za Bing (Doenças diversas, Ling Shu, Capítulo 26), diz: 

"Quando uma hemorragia nasal não parar de fluir, tratar o Tai Yang do pé. Para coagular o Sangue 

(Xue), tratar o Tai Yang da mão. Se ele não parar, agulhar o Wan Gu (ID4). Se isso ainda não parar 

o sangramento, fazer Sangria no Wei Zhong (B40).”. 

Estagnação/bloqueio - Shou Yao Gang Rou (Longevidade, morte precoce, robustez e 

fragilidade, Ling Shu, Capítulo 6) dá uma descrição geral da duração do tratamento com base no 

período de tempo que uma doença está presente. Ele começa por afirmar que uma doença de nove 

dias de duração requer três tratamentos. A doença de longa duração exige mais tratamentos, e as 

condições mais crônicas requerem Sangria. Especificamente, ele diz: "Nas enfermidades de longa 

duração, inspecionar os vasos sanguíneos superficiais e tratar por Sangria.”. 

Dor de Cabeça - Jue Bing (Jue Disease, Ling Shu, Capítulo 24) diz: "Para dor de cabeça, 

quando os vasos da cabeça estão em dor, o Coração (Xin) está triste, o paciente chora, a cabeça 

treme e os pulsos ficam cheios, faça Sangria, deixando o Sangue (Xue) fluir para regular o Canal 

Jue Yin do pé". Este é um caso de excesso do Fígado (Gan) causando dor de cabeça. Zhan Shi 

explica que isso significa que deve ser feito Sangria dos vasos na cabeça localmente e, em seguida, 

agulhamento dos pontos no Canal Jue Yin do pé (Nghi, Dzung, e Nguyen 2005). Muitos pontos no 

Canal Jue Yin do pé são indicados para dor de cabeça, tais como Tai Chong (F3).  

No mesmo capítulo temos, "Para dor de cabeça, quando o paciente suspira e é esquecido, e a 

dor é indetectável por pressão, tratar a região temporal, à direita e à esquerda da cabeça, seguido 

pelo Canal Tai Yin do pé Baço (Pi)". Neste caso, Zhang Shi diz que uma vez que o Baço (Pi) 
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governa o pensamento lógico (reflexão), quando dor de cabeça está associada com o Canal Tai Yin 

do Baço (Pi) haverá esquecimento. Ele aconselha Sangria localmente na cabeça e, em seguida, 

agulhamento no Canal Tai Yin do pé (Nghi, Dzung, e Nguyen 2005). Os pontos distais do Canal do 

Baço (Pi), tais como Tai Bai (BA3) e GongSun (BA4) são indicados para dor de cabeça (O'Connor 

e Bensky 1993; Tsay 1997).  

Finalmente, Jue Bing (Jue Disease, Ling Shu, Capítulo 24) afirma: "Para dor de cabeça, 

quando o paciente tem dor aguda e os vasos sanguíneos anteriores e posteriores aos ouvidos estão 

quentes, faça a Sangria dos vasos, em seguida, trate o Canal Shao Yang do pé”. Neste caso, a dor 

aguda resulta da agitação do fogo ministro, que é governado pelo Canal unitário Shao Yang. De 

acordo com Zhang Shi, o tratamento consiste em sangrar os vasos anterior e posterior ao ouvido, e 

depois agulhar o Shao Yang do pé Vesícula Biliar (Dan) em pontos como Zu LinQi (VB41) (Nghi, 

Dzung, e Nguyen 2005).  

Doenças Cardíacas - Como mencionado anteriormente, o Guan Zhen (Needles in Formal 

Use, Ling Shu, Capítulo 7) discute Sangria na forma de "picada de mancha do leopardo" como um 

método genérico de tratamento do Coração (Xin). Re Bing (Doenças Calor, Ling Shu, Capítulo 23) 

diz: "Para dor súbita no Coração (Xin), picar o Tai Yin e Jue Yin do pé e deixe a rede de vasos 

sangrar”. De acordo com Zhang Shi, a rede de vasos sanguíneos que estão implícitos nesta 

passagem está localizada distalmente ao longo destes Canais nos pés (Nghi, Dzung, e Nguyen 

2005).  

Doenças Renais - De acordo com Wu Xie (Five Evils, Ling Shu, Capítulo 20), "O mal nos 

rins causa doenças. Há dor nos ossos e bloqueio do Yin”. No bloqueio do Yin, pressionar não 

localiza a dor, há inchaço abdominal, dor lombar, dificuldade de movimentos do intestino, dor e 

rigidez nos ombros, e tonturas periódica. Trate YongQuan (R1) e Kun Lun (B60). “Se existirem 

telangiectasias (aranhas vasculares) visíveis, pique e faça sangrar”. Apesar não especificado pelo 

texto original, as telangiectasias (aranhas vasculares) para serem picadas podem ser localizadas 

distalmente ao longo dos Canais ou localmente, no local da doença.  

Doenças Hepáticas e Biliares - Si Shi Qi (Qi of the Four Seasons, Ling Shu, Capítulo 19), 

diz: "Quando há vómitos com presença de bile, suspiros, os tremores no peito, e medo, o mal é na 

Vesícula Biliar (Dan). Há Qi (Energia Vital) em contracorrente no Estômago (Wei). O excesso da 

Vesícula Biliar (Dan) gera um gosto amargo na boca. O Qi (Energia Vital) em contracorrente no 

Estômago (Wei) causa vómito, e haverá bile. Trate com Zu San Li (E36) para descender o Qi 

(Energia Vital) do Estômago (Wei) em contracorrente e faça Sangria nos vasos do Canal Shao Yang 
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para bloquear a Vesícula Biliar (Dan) em contracorrente. Regular a deficiência e a plenitude para 

expulsar o mal”.  

De acordo com Wu Xie (Five Evils, Ling Shu, Capítulo 20), "para o mal no Fígado (Gan), 

há dor nas costelas e no aquecedor médio, Frio no aquecedor médio e estagnação de Sangue (Xue). 

Há dor das articulações e inchaço do pé. Agulhar Xing Jian (F2) para diminuir Qi (Energia Vital) 

das costelas, complementar com Zu San Li (E36) para aquecer o Estômago (Wei) e o aquecedor 

médio. Fazer Sangria para dispersar o Sangue (Xue) estagnado." Apesar do o texto original não 

mencionar qual dos vasos devem ser sangrados, Ma Shi sugere Sangria nas telangiectasias (aranhas 

vasculares) visíveis ao longo do Canal Jue Yin do pé (Nghi, Dzung, e Nguyen 2005).  

Perda de voz (Disfônia) - Han Re Bing (Cold and Heat Diseases, Ling Shu, Capítulo 21) 

afirma: "Quando há repentina perda de voz e bloqueio de Qi (Energia Vital), agulhar Fu Tu (IG18) 

e fazer Sangria na raiz da língua”. You Hui Wu Yan (Loss of Voice Caused by Worry and Anger, 

LingShu, Capítulo 69) diz, "Huang Di perguntou: Qual punção pode tratar perda da voz? Qi 

(Energia Vital) Bo respondeu: Tratar o Canal Shao Yin do pé, que ascende à língua... Drenar 

duplamente os vasos sanguíneos para remover Qi (Energia Vital) turvo." Jin Jin (Ex-HN-12) e Yu 

Ye (Ex-HN-13) (Shangai College - M-HN-20) são pontos que, de acordo com os textos, tanto 

contemporâneos como clássicos, são sangrados para tratar a disfônia.  

Dor Lombar - Za Bing (Miscellaneous Diseases, Ling Shu, Capítulo 26) diz que a Sangria 

em Wei Zhong (B40) é indicado para a dor lombar, o mesmo é apresentado nos textos modernos de 

Acupuntura. Ci Yao Tong (Pricking for Lumbar Pain, Su Wen, capítulo 41), este capítulo é 

especificamente dedicado ao tratamento da dor lombar, enumera várias indicações e 

contraindicações associados à Sangria para a dor lombar durante as diferentes estações do ano:  

 “Dor nas costas Canal Tai Yang do pé - sensação de peso no pescoço, coluna, 

nádegas e costas; sangrar a fenda direita no Canal primário Tai Yang, mas não 

sangrar na primavera”. Ele provavelmente está se referindo à fossa poplítea, o que 

significa que a Sangria deve ser feita no ponto Wei Zhong (B40).  

 “Dor nas costas Canal Shao Yang do pé - sente como se a pele estivesse sendo 

picada por agulhas, paciente não consegui olhar para cima, para baixo ou ao redor; 

sangrar o fim do Canal Shao Yang, mas não sangrar no verão”. Ele provavelmente 

esta se referindo à punção do ponto Yang Ling Quan (VB34). 
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 “Dor nas costas Canal Yang Ming do pé - dor tão dolorosa que o paciente não 

consegui olhar para trás e é acometido de sofrimento; sangrar as três marcas na 

frente da rótula, no Canal Yang Ming, não sangram no outono”. Ele provavelmente 

esta se referindo à punção do ponto Zu San Li (E36).  

 “Dor nas costas Canal Shao Yin do pé - a dor puxa no interior da coluna; sangrar 

duas marcas acima do maléolo interno no Canal Shao Yin; não sangrar na primavera, 

muito sangramento vai causar fraqueza do Sangue (Xue).” Ele provavelmente esta se 

referindo à punção do ponto Fu Liu (R7).  

 "Dor nas costas Canal Jue Yin do pé - dor intensa e sensação de aperto como uma 

corda sendo puxada; sangrar o vaso do Canal Jue Yin, fora do osso e acima do 

calcanhar, na área onde pequenos pontos duros como pérolas são sentidos." Ele 

provavelmente esta se referindo à punção do ponto Li Gou (F5).  

 "Dor nas costas Canal Tai Yang - dor no peito, visão fraca, incontinência urinária; 

sangrar o vaso do Canal Tai Yang localizada na borda exterior da fenda, na parte de 

trás dos tendões do joelho; picar os vasos escuros até que ocorra mudança na cor do 

Sangue (Xue) de escuro para vermelho vivo." Ele provavelmente esta se referindo à 

punção do ponto Wei Yang (B39).  

Embora existam outras recomendações dadas, os itens acima são alguns exemplos de 

tratamento. Note também que neste capítulo é passado a idéia de quando Sangue (Xue) deve-se 

drenar "dosagem", o tratamento deve drenar Sangue (Xue) até que a cor se transformar de escuro 

(Sangue (Xue) estagnado e insalubre) para o vermelho vivo (Sangue (Xue) saudável).  

Doenças do Pulmão (Fei) - Ci Re (Pricking for Heat, Su Wen, capítulo 32) diz: "Para os 

pacientes com Calor no Pulmão (Fei)... picar o Canal Tai Yin e Yang Ming da mão para drenar uma 

gota de Sangue (Xue) do tamanho de um feijão grande, assim a doença é curada”. Embora o local 

para a Sangria não é especificamente mencionado aqui, pontos jing (ting) e pontos luo do Canal Tai 

Yin da mão, e o ponto jing (ting) do Canal Yang Ming da mão, são indicados para doenças 

relacionadas com padrões de Calor no Pulmão (Fei).  

Tratamento de transtornos emocionais - Dian Kuang (Mania and Withdrawal, Ling Shu, 

Capítulo 22) descreve a teoria e tratamento de transtornos emocionais. Ele diz: "No início do 

transtorno, primeiro há tristeza, depois há a raiva, a pessoa é facilmente assustada, entra em 

sofrimento e definha. Trate o Canal Tai Yin e Yang Ming da mão, use Sangria parando apenas 
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quando o Sangue (Xue) muda de cor. Em seguida, tratar o Canal Tai Yin e Yang Ming da perna”. 

Como mencionado acima, o Tião Jing Lun (Treatise on Regulating the Channels, SuWen, capítulo 

62), diz: "Quando há excesso do espírito, a pessoa vai rir incontrolavelmente... Pique a rede de 

vasos para drenar o Sangue (Xue)”.  

Doenças de excesso/plenitude - Jin Fu (Prohibition and Submission, Ling Shu, Capítulo 48) 

geralmente sugere que a Sangria é apropriada para doenças de excesso. Ele diz: "Regule o 

vazio/deficiência e a plenitude, assim o vazio/deficiência e a plenitude vão acabar. Drene a rede de 

vasos; quando o Sangue (Xue) parar, o perigo terá terminado." Certamente, a maioria das tradições 

da Medicina asiática, incluindo a Chinesa, Tibetana e a medicina Mongol, vê a Sangria como uma 

terapia mais adequada para padrões de excesso (Kim et al 2011; Zhao, Wue Zhao 2012).  

Mais especificamente, Ci Jie Zhen Xie (Types of Needling, Upright and Evil, LingShu, 

capítulo 75) diz que a Sangria é usada para tratar doenças de Calor plenitude: "Quando existe um 

grande Calor ao longo de todo o corpo fazendo com que o paciente veja, ouça e fale de forma 

anormal, inspecionar o Canal Yang Ming do pé e os grandes vasos. Para deficiência e estagnação de 

Sangue (Xue), fazer Sangria". Nos textos modernos de Acupuntura, o ponto luo do Canal Yang 

Ming do pé Feng long (E40), pode ser drenado para tratar doenças de Calor por excesso, tais como 

manias, alterações emocionais ou epilepsia.  

Espasmos/contrações musculares - Wei Zhong (B40) é indicado para dor e rigidez, 

especialmente ao longo da coluna vertebral e costas. Também é indicado para AVC que pode 

resultar em contratura. Re Bing (Heat Diseases, Ling Shu, Capítulo 23), diz: "Para os pacientes com 

contrações musculares por Vento, primeiro picar o Canal Tai Yang do pé, no ponto Wei Zhong 

(B40)”.  

Doenças da boca e garganta - Miu Ci Lun (Treatise on Misleading Pricking, Su Wen, 

Capítulo 63), diz: "Quando a garganta fica tão inchado que o paciente não consegui engolir, e o 

paciente não consegui cuspir a saliva, fazer Sangria na frente do ponto Ran Gu (R2)”. A direita 

tratar à esquerda e para a esquerda tratar à direita. 

Lesão por trauma - Lesão por trauma provoca a estagnação do Sangue (Xue), e a Sangria 

promove a circulação do Sangue (Xue), como será descrito em detalhes numa secção do livro. Miu 

Ci Lun (Treatise on Misleading Pricking, Su Wen, capítulo 63), diz: "Quando alguém está ferido e 

há estagnação de Sangue (Xue) internamente, isso causa dor abdominal, constipação e retenção 

urinária; primeiro beber ervas medicinais; para tratar a parte superior do Canal Jue Yin e Canal 

Shao Yin inferior que está lesionado, fazer Sangria na frente do RanGu (R2), abaixo do maléolo 
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medial; sangrar o vaso sobre o dorso do pé Chong Yang (E42); se não melhorar, sangrar DaDun 

(F1), picar a esquerda para tratar à direita e a direita para tratar à esquerda”.  

Doença do Abdômen - Si Shi Qi (Qi of the Four Seasons, Ling Shu, Capítulo 19), diz: "A 

dor e inchaço no baixo ventre e a incapacidade de urinar é devido ao mal no Triplo aquecedor 

(Sanjiao); tratar Canal unitário Tai Yang. Também tratar por agulhamento a rede de vasos visíveis 

ao longo do Canal da Bexiga (Pang Guang) e a rede de vasos acoplados do Canal Jue Yin.” Zhang 

Shi explica que esta passagem significa fazer Sangria dos vasos próximos ao ponto Wei Yang (B39) 

na fossa poplítea (Nghi, Dzung, e Nguyen 2005). 
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4. Teoria da Sangria Terapêutica Segundo a Medicina Chinesa 
 

Tal como acontece em todos os aspectos do tratamento da Medicina Chinesa, uma 

compreensão detalhada baseada no domínio da teoria básica é essencial, portanto, antes de discutir 

as funções e indicações para a Sangria, é importante rever alguns conceitos básicos em Medicina 

Chinesa. Como Sangria lida essencialmente com Sangue (Xue), é preciso primeiro rever os 

conceitos de formação, função e patologias relacionadas a ele. Em segundo lugar, precisamos 

examinar as estruturas do corpo que são sangradas; Su Wen nos instrui a tratar do Sangue (Xue), 

regulando a rede de vasos. Assim, uma revisão sobre a rede de vasos pode ainda ilustrar como e 

porque a Sangria é aplicada.  

 

Sangue (Xue) na Medicina Chinesa  
 

Junto com o Qi (Energia Vital), fluidos e o jing (essência), o Sangue (Xue) é uma das 

principais substâncias fisiológicas discutidas na Medicina Chinesa. No entanto, é importante não 

confundir o entendimento médico chinês com os conceitos biomédicos modernos sobre o que é 

Sangue (Xue). Por exemplo, o Sangue (Xue) na Medicina Chinesa é dito que flui nos vasos 

sanguíneos bem como nos Canais, e, é claro, este não é o caso na medicina Ocidental. Da mesma 

forma, um paciente com um padrão de deficiência de Sangue (Xue) na Medicina Chinesa pode não 

ser anêmico, e vice-versa. De acordo com Jue Qi (Fundamentals of Qi, Ling Shu, Capítulo 30), a 

formação do Sangue (Xue) começa no aquecedor médio, no Baço (Pi), e pelo seu poder de 

movimento e transformação, neste é extraído os melhores componentes da comida e bebida que 

entram no Estômago (Wei). Este material de base é então enviado para o aquecedor superior onde 

se mistura com fluidos e jing (essência) no Coração (Xin) para formar o Sangue (Xue). O Sangue 

(Xue) circula através do corpo juntamente com o Qi (Energia Vital). Devido a esta relação de 

proximidade, é dito que "o Sangue (Xue) é a mãe do Qi (Energia Vital) "e que" Qi (Energia Vital) é 

o comandante do Sangue (Xue)”, e às vezes o Sangue (Xue) é referido pelo termo composto 

"Sangue (Xue) construtor".  

A principal função do Sangue (Xue) é nutrir o corpo, incluindo as vísceras, intestinos, 

tecidos e Canais. Quando as estruturas do corpo são nutridas, podem então funcionar. De acordo 

com o Wu Zang Sheng Cheng Lun (Treatise on the Birth and Growth of the Five Viscera, Su Wen, 

Capítulo 10), "o Fígado (Gan) recebe Sangue (Xue), para que haja visão; as pernas recebem Sangue 

(Xue) e assim são capazes de andar; as mãos recebem Sangue (Xue) e por isso são capazes de pegar; 
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os dedos recebem Sangue (Xue) e são capazes de apertar.” Já que o Sangue (Xue) é uma substância 

Yin intimamente relacionada com os fluidos e o jing (essência), também tem a função de 

umidificação do corpo (Wiseman e Ellis1996).  

Além disso, assim como o Qi (Energia Vital), o Sangue (Xue) tem relação e é regulado pelas 

vísceras. A Medicina Chinesa indica que o Coração (Xin) governa o Sangue (Xue), o Fígado (Gan) 

e regula armazena o Sangue (Xue), e o Baço (Pi) administra o Sangue (Xue) (por exemplo, impede 

o extravasamento de Sangue (Xue)). Quando há um excesso de Sangue (Xue) armazenado pelo 

Fígado (Gan), este é reencaminhado de volta para o Rim (Shen) transformando-se em jing 

(essência). Uma vez que os pulmões regem o Qi (Energia Vital) (que por sua vez comanda o 

Sangue (Xue)), e o Qi (Energia Vital) ancestral, que reside no peito, auxilia na circulação de Qi 

(Energia Vital) e Sangue (Xue), há uma conexão entre os pulmões e o Sangue (Xue) também.  

 

Patologias do Sangue (Xue) 
  

Existem três principais patologias associadas com Sangue (Xue). Em primeiro lugar, como 

todas as outras substâncias essenciais (Qi (Energia Vital), fluidos e essência), pode haver 

deficiência de Sangue (Xue). Deficiência de Sangue (Xue) surge por vários motivos; principalmente, 

perda de Sangue (Xue) ou hemorragia, ou a falha do corpo para produzir Sangue (Xue), levando à 

sua deficiência. Contudo, estase de Sangue (Xue) também pode levar a um padrão de deficiência, 

interferindo com a produção de Sangue (Xue) novo. As principais manifestações de deficiência de 

Sangue (Xue) são sinais e sintomas de desnutrição, incluindo palidez, tontura, visão turva, pele ou 

cabelo seco com pulso fino e fraco.  

As outras duas patologias do Sangue (Xue) são principalmente as de excesso, denominadas 

estase e Calor do Sangue (Xue). A estagnação do Sangue (Xue) pode se referir tanto a uma 

deficiência sistêmica na circulação sanguínea ou de um acumulo local de Sangue (Xue). O Calor do 

Sangue (Xue) surge quando o Calor ou Calor tóxico entra no Sangue (Xue), seja a partir da invasão 

externa ou interna de Calor. Os sinais e sintomas do Calor do Sangue (Xue) geralmente incluem 

sangramento na forma de Calor, provocando o extravasamento de Sangue (Xue) ou erupções 

maculopapulares visíveis. Uma vez que a Sangria terapêutica é o principalmente método de 

drenagem, as principais funções da Sangria se relacionam com padrões de excesso de Sangue (Xue), 

ou seja, promovendo a circulação do Sangue (Xue) e transformando a estase (correspondente à 

estagnação do Sangue (Xue), e limpando o Calor (correspondente ao Calor do Sangue (Xue)).  
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Rede de vasos colaterais (Luo Mai) 

A rede de vasos é o aspecto do sistema de Canais mais intimamente relacionada com o 

Sangue (Xue), portanto, suas estruturas são tratadas diretamente por Sangria terapêutica. A rede de 

vasos preenche os interstícios, (o espaço entre a pele e carne), e em seguida, espalham-se por todo o 

corpo, como uma rede de micro vasos. Também existem vias mais profundas da rede de vasos que 

penetram o interior. As redes de vasos têm várias funções, incluindo o equilíbrio dos Canais Yin e 

Yang nos membros, ligando pares de Canais interiores e exteriores, nutrindo o corpo através do 

fornecimento de Sangue (Xue), protegendo o corpo durante ataques externos, ligando o exterior e 

interior, conectando os lados direito e esquerdo do corpo, e auxiliando na produção de Sangue (Xue) 

(Maciocia 2006).  

De acordo com o Jing Mai (Channels and Vessels, Ling Shu, Capítulo 10), a rede de vasos 

são os vasos visíveis sobre o corpo (isto é, eles podem ser vistos como telangiectasias (aranhas 

vasculares) e outros vasos visíveis), enquanto os Canais primários não são visíveis. Além disso, a 

patologia pode ser determinada com a inspeção dos vasos: vasos azuis indicam Frio e dor, vermelho 

indica Calor de Estômago (Wei), e os vasos pretos, especialmente na eminência tênar, indica 

estagnação crônica. Ao contrário dos Canais principais, as redes de vasos não se cruzam com as 

grandes articulações do corpo, como os joelhos, ombros, cotovelos ou quadris. A natureza 

confinada das redes de vasos explica por que eles são propensos à estagnação do Sangue (Xue). 

Curiosamente, no Qi Gong Chinês as grandes articulações são consideradas locais comuns de 

estagnação Qi (Energia Vital) e estase de Sangue (Xue), e são, portanto, fisicamente estimulados ou 

exercitados para evitar problemas sistêmicos. Ma Shi explica o Jing Mai (Channels and Vessels, 

Ling Shu, Capítulo 10) que o tratamento da rede de vasos consiste na Sangria vasos visíveis 

encontrados perto dos pontos luo (Nghi, Dzung, e Nguyen, 2005).  

O confinamento dos vasos no espaço entre as grandes articulações explica por que os pontos 

luo estão localizados principalmente entre os joelhos e tornozelos, ou cotovelos e punhos. Isto lança 

luz sobre por que alguns dos mais importantes pontos para Sangria em certas tradições de 

Acupuntura, como na linhagem Tung, estão localizados entre os joelhos e os tornozelos, uma vez 

que eles correspondem aos locais dos pontos luo. Da mesma forma, isso esclarece porque a área 

mais comumente sangrada mencionado no Huang Di Nei Jing é fossa poplítea, um local de uma 

grande articulação. Drenando o Sangue (Xue) nas grandes articulações iria permitir o movimento do 

Sangue (Xue) para as áreas que atuam como “portões” da rede de vasos.  



18 

 

De acordo com o Jing Mai (Channels and Vessels, Ling Shu, Capítulo 10), cada uma das 

redes de vasos tem uma trajetória distinta e sintomatologia específica, tanto para padrões de excesso 

como para deficiência. Como a rede de vasos são propensas à estase, Calor e mucosidade, estes 

podem acumular-se as áreas dos interstícios (fendas) que estão na rede de vasos. Por exemplo, Bai 

Bing ShiSheng (The Beginning of the Hundred Diseases, Ling Shu, Capítulo 66) descreve que a 

mucosidade pode formar-se na rede de vasos. Mucosidades estão mais relacionados com o acumulo 

de catarro e menos com a estagnação do Sangue (Xue), o que tende a criar massas fixas e dolorosas. 

Por isso, é claro, os clássicos mencionam que o catarro também se acumula nas redes de vasos. 

Quando o catarro se acumula na rede de vasos, apresentam-se geralmente como nódulos, miomas, 

outras massas, ou mesmo dormência em diferentes áreas do corpo. O Calor pode apresentar-se 

como um eritema local ou uma área quente.  

Doenças caracterizadas por estase e acumulo geralmente levam tempo para se desenvolver. 

Portanto, na Medicina Chinesa temos dizeres como "doença velha entra nas redes de vasos" ou 

"síndromes-bi crônica entram na rede de vasos”. Como as doenças crônicas e a rede de vasos são 

acometidos por estase e acumulo, o principal método de tratamento é conhecido como "método de 

liberação da rede de vasos" (Yi 1996). Na fitoterapia chinesa isso é feito com combinações 

apropriadas de ervas medicinais picantes, mas na Acupuntura, essas condições são tratadas através 

da Sangria. 
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5. Funções da Sangria Terapêutica 
 

Como a produção e circulação de Sangue (Xue) é muito complexa e envolve um grande 

número de órgãos, vísceras e vários níveis do sistema de Canais, a Sangria terapêutica tem muitas 

ações sobre o corpo, tanto aplicada de forma geral, como aplicada em pontos ou áreas específicas 

(Wang 1998). Conceitualmente, estas podem ser divididas em funções primárias e secundárias. As 

funções primárias são as de resultado direto na região feita à intervenção, devido aos seus efeitos 

mecânicos sobre o corpo. As funções secundárias são entendidas como os resultados de uma função 

ou funções primárias. Novamente, uma vez que a Sangria é um método de drenagem, as funções 

primárias se refletem nas duas principais patologias de excesso do Sangue (Xue), (estase e Calor do 

Sangue (Xue)).  

 

Elimina a estagnação e faz o Sangue (Xue) circular  

Esta é uma função essencial e primária da Sangria. Quando o Sangue (Xue) não consegue 

circular adequadamente, a estagnação se forma. O ato físico de criar de uma ferida que sangra na 

superfície do corpo, induz ao movimento de Sangue (Xue) nesta ferida. Quando o Sangue (Xue) 

começa a mover-se a partir dessa ferida, a estagnação local é dissipada. Quando Sangria é feita em 

áreas visíveis de telangiectasias (aranhas vasculares), o Sangue (Xue) é estimulado tanto a nível 

local, bem como distalmente ao longo do caminho dos vasos luo e dos Canais primários (que são 

ambos portadores de Sangue (Xue)) ao qual a área esta relacionada. Uma vez que a rede de vasos 

Luo e Canais primários penetram interiormente para as vísceras e intestinos, a Sangria na superfície 

pode circular o Sangue (Xue) internamente nas vísceras e intestinos.  

 

Dispersa o Calor  

A Sangria dispersa o Calor, tanto local onde ela é aplicada, bem como sistemicamente. Em 

lesões associadas com o Calor e inchaço local, abrindo-se a superfície do corpo permite a ventilação 

dos males de Calor. Em Re Bing (Heat Diseases, Ling Shu, Capítulo 23) Sangria é mencionada 

várias vezes como um tratamento para doenças causadas pelo Calor interno. Sangria em certos 

pontos específicos dispersam o Calor duplamente, primeiro com base na dispersão do Calor devido 

à função inerente a ação, juntamente com as funções do ponto picado. Por exemplo, pontos Jing 

(poço, nascente) são tratados para as condições de Calor plenitude. Quando os pontos Jing são 
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sangrados, sua função inerente de dispersão do Calor é acentuado pela função específica da Sangria 

que também dispersar o Calor.  

O efeito de dispersão do Calor pela Sangria pode ainda estar relacionado com sua função de 

circular o Sangue (Xue) e remover a estase. Em alguns casos, o Calor pode ser resultado direto da 

estagnação do Sangue (Xue). Yong Ju (Abscesses, Ling Shu, capítulo 81) afirma: "Quando Ying Qi 

e Wei-Qi ficam nos Canais por um longo tempo, o Sangue (Xue) irá estagnar e parar de se mover. 

Desta forma o Wei-Qi não consegui penetrar e se mover devido à obstrução e começa a produzir 

Calor”. Comparado com o Qi (Energia Vital), o Sangue (Xue) é Yin. Como a natureza Yin é mais 

inerte e não em movimenta, o Sangue (Xue) torna-se facilmente estático. Wei-Qi é Yang e quer se 

mexer, devido à sua natureza Yang. Quando o Sangue (Xue) estagna, então isso também pode afetar 

o Wei Yang, pois o movimento de Qi (Energia Vital) e Sangue (Xue) estão intimamente ligados. 

 

Aliviar a dor  

Uma das principais funções da Sangria é circular o Sangue (Xue). Qi (Energia Vital) e 

Sangue (Xue) circulam juntos nos Canais, assim corrigir o Sangue (Xue) também irá corrigir o Qi 

(Energia Vital). Portanto, Sangria elimina tanto a estagnação do Qi (Energia Vital) quanto a estase 

de Sangue (Xue) e consequentemente, alivia a dor.  

 

Remove Toxinas  

O termo "toxinas" tem vários significados na Medicina Chinesa (Wiseman e Ye 1998). Em 

primeiro lugar, as toxinas podem se referir a qualquer Qi (Energia Vital) maligno/patológico. Como 

anteriormente mencionado, a Sangria dispersa o Calor e também induz movimento do Qi (Energia 

Vital) estagnado, incluindo Qi (Energia Vital) defensivo, circulando o Sangue (Xue). Isto tem a 

função combinada de expulsar os males externos, especialmente os males externos de Calor. 

Quando o Qi (Energia Vital) e o Sangue (Xue) se movem normalmente e em equilíbrio uns com os 

outros, o corpo é mais capaz de conter as toxinas externas. A Sangria pode ser vista como uma 

ajuda não só na resolução, mas também na prevenção de doenças. As toxinas se referem ao Qi 

(Energia Vital) maligno/ patológico que causa vermelhidão dolorosa e inchaço. Vermelhidão e 

inchaço indicam Calor, enquanto dor e inchaço indicam estagnação. Uma vez que a Sangria 
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dispersa o Calor e equilibra o Qi (Energia Vital) e o Sangue (Xue), esta também irá aliviar a dor e o 

inchaço.  

 

Dispersa Inchaços  

Inchaços são hipertrofia devido ao Sangue (Xue) acumulado, fluidos, pus ou toxinas. 

Podemos com uma lanceta, perfurar a superfície do corpo, ou a superfície de um inchaço, fazendo 

com que, fluidos, Sangue (Xue) ou pus saiam do corpo, o que expele as toxinas. Assim, usando a 

agulha de três faces (lanceta) podemos dispersar as causas do inchaço (Wang 1998).  

 

Dispersa massas  

Massas abdominais são tipicamente localizadas no aquecedor inferior e associadas à dor, 

distensão e possui uma forma definida. É um resultado da obstrução gradual do Qi (Energia Vital) 

levando a acumulo e estase de Sangue (Xue), comumente visto em muitos tipos de doenças 

ginecológicas. Como a Sangria promove a circulação do Sangue (Xue) e transforma a estase, pode 

ajudar a dispersar as massas. Por exemplo, na Acupuntura, a Sangria é comumente indicada no 

tratamento de uma variedade de massas e cancros (Li 2011a; Maher n.d.).  

  

Alivia a coceira  

Coceira é causada por doenças do Vento ou do Sangue (Xue). Vento-Frio, Vento-Calor e 

Vento-umidade. Todos podem resultar em coceira, e tanto o Calor como o vazio do Sangue (Xue) 

podem igualmente causar coceira. As condições do Vento bloqueiam o exterior e causam vazio do 

Sangue (Xue), assim, a pele e o exterior não podem ser nutridos. Na estase sanguínea, o Sangue 

(Xue) não circula normalmente e consequentemente falha em nutrir e umedecer a pele. Em todos 

estes casos, o Qi (Energia Vital) não pode chegar à superfície, causando coceira e prurido.  

 De acordo com Wang Qing Ren (2007) no Yi Lin Gai Cuo (Correcting the Errors in the 

Forest of Medicine), o tratamento para este tipo de condição é o uso de medicamentos que aceleram 

a circulação do Sangue (Xue) e permitem o Qi (Energia Vital) de se mover para o exterior. Como a 

Sangria acelera a circulação do Sangue (Xue), e a estase de Sangue (Xue) pode resultar em coceira, 

a Sangria resolve problemas de coceira e prurido. Quando a coceira e o prurido são causados pelo 
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Calor, especialmente pelo Calor no Sangue (Xue), a Sangria é um tratamento ideal para eliminar o 

Calor, melhorando os sintomas e eliminando a raiz do problema.  

 

Acalma e tranquiliza  

No Guan Zhen (Needles in Formal Use, Ling Shu, Chapter 7), um dos cinco métodos de 

agulhamento listados é chamado bao wen ci, (picada de mancha do leopardo). Este método é 

descrito como agulhamento superficial, de micro vasinhos, para criar o sangramento que parecem 

com manchas na superfície da pele. A picada de manchas de leopardo é forma de tratar os vasos 

sanguíneos e, portanto, está relacionada com o elemento fogo e com o Coração (Xin). Na Medicina 

Chinesa é dito que o Coração (Xin) abriga o espírito (shen). A Sangria para tratamento de vasos 

sanguíneos, afeta diretamente o Coração (Xin) e pode ser usado para acalmar o espirito (Wang, 

1998).  

  

Abre os orifícios em situações de emergência  

Males como estase de Sangue (Xue), Calor tóxico ou fleuma-Calor podem bloquear os 

orifícios do Coração (Xin), levando à perda aguda da consciência. Os exemplos podem incluir lesão 

que leva à perda de consciência devido ao desenvolvimento de estase do Sangue (Xue), ou febre 

levando a uma perda aguda da consciência. Em cada um desses casos, deve-se remover a estase, 

limpar o Calor e resolver as toxinas, restaurando a função cognitiva normal pela abertura dos 

orifícios. A Sangria de determinados pontos específicos de Acupuntura leva a esta ação. Por 

exemplo, quando há males que bloqueiam os orifícios do Coração (Xin) e do cérebro (base da 

função cognitiva e da consciência), a Sangria dos pontos de Jing (Poço, Nascente), é especialmente 

eficaz na abertura dos orifícios para restaurar a consciência.  

 

Trata o exterior 

Uma das funções dos Canais luo é impedir que agentes patogênicos penetrem nosso 

organismo, barrando estes fatores no exterior do corpo. A Sangria é capaz de expulsar esses agentes 

patogênicos no exterior do corpo, em virtude de sua capacidade de promover a circulação do 

Sangue (Xue) e transformação da estase, indiretamente pode induzir o movimento de Yang que se 
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tornou estagnado, resultando em Calor devido à estagnação. É por isso que, por exemplo, a Sangria 

em pontos como Da Zhui (VG14) pode limpar Calor e resolver padrões de Frio no exterior. 
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6. Precauções e Contraindicações da Sangria Terapêutica 
 

Para quaisquer indicações de uma terapia em particular, também deve haver 

contraindicações. O Nei Jing é muito específico sobre contraindicações para diferentes terapias com 

base nas condições e necessidades individuais do paciente, bem como os protocolos apropriados 

para diferentes doenças. Um bom exemplo de contraindicações para o uso específico da Sangria é 

encontrado no Ci Yao Tong (Pricking for Lumbar Pain, Su Wen, Capítulo 41), onde, como 

mencionado acima, em determinadas estações do ano a Sangria não deve ser permitida no 

tratamento de dor lombar. Outros capítulos listam contraindicações mais específicas para o uso da 

Sangria.  

Como a Sangria é uma técnica de drenagem, é preciso ter cuidado na sua aplicação quando o 

paciente é particularmente deficiente. Ma Yuan Tai adverte no Jing Mai (Channels and Vessels, 

Ling Shu, Capítulo 10) que a Sangria é contraindicada para padrões de deficiência (embora em 

capítulos posteriores deste livro, veremos que esta não é uma contraindicação absoluta). Wu Jin 

(Five Contraindications, Ling Shu, Capítulo 61) lista cinco tipos de deficiência. Estes incluem perda 

da estrutura corporal, hemorragia intensa, diarreia abundante, sudorese profusa e perda de Sangue 

(Xue) pós-parto. Em geral, a Sangria é contraindicada ou deve ser usado com extrema cautela 

nestas condições.  

A Ci Jin Lun (Treatise on Prohibitions in Pricking, Su Wen, Capítulo 52) menciona outros 

cuidados na Sangria. Picando a grande artéria no dorso do pé, esta pode não parar de sangrar e 

causará a morte. Uma punção indevida de vasos de grande porte sob a língua, pode levar a uma 

hemorragia incontrolável e irá afetar a fala. Quando Canais colaterais do pé são danificados por 

Sangria, causando inchaços. Punção muito profunda do grande vaso no ponto Wei Zhong (B40) irá 

causar desmaios e palidez. Punção indevida de Qi Chong (E30) não vai permitir que o Sangue (Xue) 

saia causando inchaço. Picar os grandes vasos sanguíneos na parte interna da coxa pode causar 

sangramento contínuo e morte. Punção inadequada do Canal Tai Yin da mão em Tian Fu (P3) 

causará perda abundante de Sangue (Xue) e morte. A maioria dessas proibições procura prevenir 

contra danos aos vasos sanguíneos, o que pode, então, levar a inchaços e hematomas ou 

sangramento descontrolado. 

Em resumo, a Sangria terapêutica deve ser usada com cautela em pacientes com dificuldades 

de cicatrização, tais como aqueles com neuropatias diabéticas ou insuficiência venosa. Fazer 
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Sangria das extremidades distais nesses pacientes podem causar ferimentos não cicatrizantes. A 

Sangria terapêutica é contraindicada para pacientes com hemorragia, doenças ou tumores vasculares.  

Também é recomendado precauções para aplicar a Sangria terapêutica em pacientes com 

medo de Sangue (Xue), extremamente fatigados ou mulheres grávidas. 
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7. Materiais utilizados na Sangria Terapêutica 
 

Agulha de três faces (san leng zhen) 

A agulha de três faces, às vezes chamada de agulha prismática, é a ferramenta tradicional 

para Sangria (Figura 7.1). Em tempos clássicos e em textos como o Nei Jing, a agulha de três faces 

foi chamada de "Agulha de lança" (feng zhen). Como o nome sugere, a ponta da agulha tem a forma 

de uma pirâmide de três faces. As agulhas podem variar em tamanho, mas um tamanho típico 

disponível é 2.6mm × 65mm. A utilidade dos três cantos da agulha para Sangria não se baseia no 

comprimento da agulha (nem na profundidade da punção), mas sim na largura da ponta. Por causa 

da ponta larga da agulha, ela gera o sangramento mais facilmente e é apropriado para uso em 

qualquer área do corpo. No entanto, como a agulha é larga, deve-se ter cautela ao perfurar áreas 

finas da pele.  

A técnica básica para utilizar a agulha de três faces é fácil de dominar. Em primeiro lugar, a 

agulha é mantida com a mão supinada de modo que apenas a ponta da agulha se projete além do 

dedo médio. A agulha é então colocada com a ponta logo acima da área que será perfurada de modo 

que a agulha esteja em um ângulo de aproximadamente 90 graus à superfície do corpo do paciente, 

então a mão é pronada rapidamente, permitindo que a ponta da agulha perfure o ponto a uma 

profundidade apropriada para causar o sangramento. Após a punção, a agulha é retirada do corpo do 

paciente. Cuidado deve ser tomado de modo que a agulha perfure um ponto apenas, em vez de 

cortar uma linha ao longo da superfície da pele.  

 
Fig. 7.1 
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Lanceta (cai xue zhen) 

A lanceta (Fig 7.2) é uma pequena agulha em uma montagem de plástico usado para picar a 

pele para Sangria. É comumente usado juntamente com um acessório de mola para facilitar o teste 

de glicose para diabéticos ou outros pacientes semelhantes. O corpo da agulha em si é muito fino, 

entre (0,495-0,165 mm). Devido ao diâmetro muito fino, as lancetas são apropriadas para Sangria 

de pontos superficiais, como pontos Jing (Poço, Nascente), mas são ineficazes para Sangria de 

pontos no tronco, a menos que também seja usado com ventosas. Como alternativa à utilização de 

um acessório com mola, a lanceta pode ser utilizada manualmente. Se este for o caso, a técnica 

manual para fazer a Sangria com esta agulha, é a mesma que a técnica usada com a agulha de três 

faces.  

 
Fig. 7.2 

 

Agulha de sete estrelas (Qi Xing Zhen) 

A agulha de sete estrelas (Figura 7.3), também conhecida como martelo/agulha cutânea ou 

flor de ameixeira (Mei Hua Zhen), é usada para estimular a pele, às vezes causando sangramento, 

mas às vezes não. A agulha é composta de cinco a sete agulhas curtas montadas em uma cabeça 

redonda e, em seguida, ligado a um cabo flexível na forma de um martelo. Tradicionalmente, as 

agulhas de flor de ameixeira eram formadas por agulhas de costura vinculadas a um cabo de bambu 

fino (O'Connor e Bensky 1993). As agulhas são então batidas ao longo de áreas do corpo de modo 

que todas as pontas toquem a superfície da pele de uma só vez, criando uma leve estimulação 
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superficial, executando um estimulo prolongada ou mais forte, irá criar leve sangramento difuso em 

um padrão semelhante à técnica da picada de mancha do leopardo.  

 

Fig. 7.3 

 

Outras agulhas para Sangria 

As três agulhas listadas acima são as mais comumente usadas para Sangria na Medicina 

Chinesa moderna. Nos tempos antigos, agulhas maiores foram usadas, como a agulha em forma de 

espada (Pi Zhen), uma das nove agulhas antigas descritas no Ling Shu. Esta "agulha" é mais como 

um bisturi moderno do que uma agulha real. No mundo ocidental, semelhantes dispositivos médicos 

de grande porte foram usados para a Sangria. Uma dessas ferramentas médicas ocidentais para 

Sangria foi o escalpelo (Figura 7.4). Nos tempos modernos, os escalpelos podem ser usados para 

abrir e drenar carbúnculos ou abcessos, mas raramente são usados para sangrar como aplicado na 

Medicina Chinesa. 
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Fig. 7.4 
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8. Avaliação, Procedimento e Técnicas para Sangria Terapêutica 
 

8.1. Avaliação 

 

Pontos ou áreas de Sangria são escolhidos de várias maneiras. Para condições como lesões 

traumáticas ou problemas dermatológicos, o local da área afetada pode ser sangrado. Ao escolher 

pontos específicos de Acupuntura para Sangria, os pontos podem ser escolhidos com base na função 

desejada do ponto. Na maioria dos casos, contudo, a Sangria é mais eficaz quando há algum achado 

palpatório ou visual que indica que um ponto ou área é apropriado para sangrar. Por exemplo, para 

pacientes com padrões de estase sanguínea, podem existir micro vasos visíveis e escuros em forma 

de aranha, áreas de congestão venosa escura, pele rugosa ou tecido subcutâneo palpável duro, estas 

representam áreas apropriadas para Sangrias. Em padrões de Calor, pode haver vermelhidão visível, 

inchaço ou áreas de Calor palpável. Mesmo quando se efetua Sangria de pequenas áreas do corpo, 

como pontos Jing (Poço, Nascente), muitas vezes há mudanças visíveis na textura ou cor da pele. 

 

8.2. Procedimento 

 

Os procedimentos para a Sangria são semelhantes aos da Acupuntura convencional. Após 

escolha da área/local da Sangria, o praticante segue protocolos e técnicas de agulhamento baseados 

no padrão de prática profissional no país ou região onde está praticando. Antes de fazer qualquer 

técnica, as mãos devem ser lavadas, e antes da inserção de agulhas deve haver uma inspeção geral 

do local do tratamento, identificando cortes, feridas ou doenças.  

Uma vez que a natureza geral da Sangria é criar sangramento, recomenda-se fortemente o 

uso de luvas.  

Usando álcool isopropílico 70% e algodão, limpe a área de uma forma que o algodão toque a 

superfície apenas uma vez (único movimento circular ou linear). A agulha, lanceta ou outra 

ferramenta de três faces deve então ser usada para picar a área de tratamento de forma profunda o 

suficiente para permitir que o Sangue (Xue) flua, o Sangue (Xue) deve então ser absorvido com 

bolas de algodão, gaze ou algum outro material absorvente apropriado. Uma vez que a quantidade 

apropriada de Sangue (Xue) é removida, uma bola de algodão limpa pode ser usada aplicando 

pressão direta na a área para cessar o sangramento. Se o sangramento não cessar, uma bola de 

algodão pode ser fixada sobre o ponto.  
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A dosagem do sangramento é determinada pela quantidade de Sangue (Xue) extraída 

durante o procedimento. De acordo com os textos clássicos, o sangramento deve ser continuado até 

que haja mudança visível na cor, viscosidade ou outro parâmetro do Sangue (Xue). Por exemplo, ao 

tratar pacientes com estase sanguínea, muitas vezes na primeira punção o Sangue (Xue) será escuro 

e viscoso. Depois que a área ou o ponto sangra por um curto período de tempo, a cor do Sangue 

(Xue), muitas vezes, se altera para uma cor vermelha mais brilhante, ou a consistência do Sangue 

(Xue) será mais fino e mais líquido. Uma vez que esta alteração é observada, então o sangramento 

pode ser intencionalmente interrompido. Alternativamente, o sangramento pode ser permitido até 

parar por conta própria. 

 

8.3. Técnicas 

 

Picada de pontos (dian ci fa) 

 Na picada de pontos, uma agulha de três faces ou uma lanceta é utilizada para sangrar um 

ponto específico ou vaso sanguíneo numa zona de tratamento. Este método baseia-se na função do 

ponto específico. Por exemplo, os pontos de Jing (poço-nascente) são sangrados para limpar o Calor, 

Feng Long (E40) é sangrado para tratar os padrões de fleuma e outros pontos são sangrados para 

indicações distais (por exemplo, a área de Gao Huang Shu (B43) é sangrado para tratar a dor ou 

disfunção do joelho).   

 

Terapia de colheita (tiao ci fa) 

Na terapia de colheita, a agulha de três faces é inserida e retirada rapidamente em um 

movimento de corte para causar sangramento. Exemplos de pontos para os quais este método pode 

ser aplicado são Da Chang Shu (B25) ou Ci Liao (B32) para tratar hemorroidas, ou Da Zhui (VG14) 

para tratar conjuntivite (Liu 2003).  

Alternativamente, a agulha de três faces é inserida a uma profundidade de cerca de 2-3 mm e 

depois levantada para cortar fibras brancas por baixo da pele. Este método foi originalmente 

popular para tratar uma condição conhecida como (Yang mao sha) incorporado na Medicina 

Chinesa profissional após a Revolução Comunista no século XX (Zhang 2002). Este método foi 

utilizado para abrir carbúnculos ou furúnculos como uma forma de cirurgia menor, e por vezes, 

agulhas de forma diferente foram utilizadas nesta técnica.  
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Picada difusa (san ci fa) 

Picada difusa é o uso da agulha de três faces, lanceta, ou agulha de sete estrelas para Sangria 

de uma grande área, ou em torno do perímetro de uma área doente. Isto pode ser usado para tratar 

condições de dor, inflamação localizada ou distúrbios dermatológicos relacionados com padrões de 

Calor ou estase de Sangue (Xue). Especificamente, depois de escolhida uma área doente, a agulha é 

utilizada para criar um sangramento num padrão circular em torno da área alvo. Por exemplo, em 

um paciente com lesões eczematosas, a área ao redor do perímetro da lesão será picada para sangrar 

em um círculo em torno dessa lesão (Xu 2004). Da mesma forma, áreas de dor ou inflamação local 

podem ser tratadas por picadas difusas para criar sangramento em torno da lesão específica (Flaws, 

1985). Picada difusa é um tipo de tratamento local e não é aplicado distalmente ao local da doença.  

 

Picada com ventosa (Ci Luo Ba Guan) 

O método de picada com ventosa utiliza uma agulha de três faces, lanceta ou agulha de sete 

estrelas para fazer um ou mais cortes na área de tratamento que é posteriormente coberto com uma 

ventosa para auxiliar na remoção de uma maior quantidade de Sangue (Xue). Picada com ventosa é 

comumente usada no Da Zhui (VG14) para tratar toxinas de cinábrio, febre alta, lesão com 

inflamação ou abcessos mamários (Wiseman e Ye, 1998). 
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9. Pontos de Acupuntura mais utilizados na Sangria Terapêutica 
 

Esta referência apresenta alguns dos pontos de Acupuntura sistêmica mais comumente 

usados na Sangria terapêutica. Como estes são pontos de Acupuntura comuns, a localização dos 

pontos não é dada, serão fornecidos somente as funções e indicações para Sangria terapêutica (por 

favor, utilizar-se de quaisquer atlas de pontos de Acupuntura para obter detalhes da localização). 

 

Tai Yin do braço - Canal do Pulmão (Fei) 
 

Chi Ze (P5) 

Funções: Dispersa Calor, restaura o sentido correto do fluxo 

Indicações: Cólera, tosse com catarro, inflamação na região dos ombros, traqueíte crônica, doença 

cerebrovascular 

 

Lie Que (P7) 

Funções: Libera o Pulmão (Fei), elimina o Calor 

Indicações: Coriza 

 

Yu Ji (P10)  

Funções: Libera o Pulmão (Fei), elimina o Calor 

Indicações: Traqueíte crônica, tosse, hemoptise 

 

Shao Shang (P11) 

Funções: Desobstrui a garganta, elimina o Calor, restaura consciência. 

Indicações: Doenças dos olhos, febre, dor de garganta.  

 

Yang Ming do braço – Canal do Intestino Grosso (Da Chang) 
 

Shang Yang (IG1)  

Funções: Resolve o exterior, elimina o Calor, limpa os Pulmões, desobstrui a garganta, 

restaura consciência 

Indicações: dor de dente, dor de garganta, doenças de Calor, inversão nublando, tinidos 

 

He Gu (IG4) 

Funções: Libera os Canais e acelera a circulação, Canaliza o Vento, resolve o exterior, elimina o 

Calor 

Indicações: acidente vascular cerebral Vento, dor de dente, nariz de bebedor, comichão por todo o 

corpo, dor de cabeça 

 

Qu Chi (IG11) 

Funções: Elimina o Calor, Canaliza o Vento, resolve o exterior 

Indicações: Cólera, tosse com catarro, inchaço da boca, língua ou faringe, doenças de Calor, prurido, 

inflamação da região do ombro, inflamação das articulações, doenças de pele, hipertensão, câncer 

de esôfago 
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Jian Yu (IG15) 

Funções: Libera os Canais e acelera a circulação 

Indicações: Inflamação das articulações do ombro, Vento úmido na articulação do ombro, doença 

cerebrovascular  

 

Yang Ming da perna - Canal do Estômago (Wei) 
 

Tou Wei (E8) 

Funções: Dissipa o Vento, dispersa o fogo, alivia a dor, limpa a cabeça, ilumina os olhos 

Indicações: Dor de cabeça, inchaço ou dor nos olhos, doenças oculares em geral 

 

Bi Guan (E31)  

Funções: Elimina o Calor, libera os Canais e alivia a dor 

Indicações: apendicite aguda, inflamação das articulações, doença cerebrovascular. 

Tiao Kou (E38)  

Funções: Elimina o Calor, libera os Canais e alivia a dor 

Indicações: traqueíte crônica, toxinas de cinábrio, doença cerebrovascular, ombro dor 

 

Feng Long (E40)  

Funções: Elimina o Calor, acelera a circulação, transforma fleuma, restaura o sentido correto do 

fluxo, acalma o espírito. 

Indicações: traqueíte, tosse, doenças mentais emocionais, doença cardíaca crônica, dor de barriga 

Nota: Um nome alternativo para Feng Long (E40) é Tan Hui, ou Fleuma Reunião. "Este é um dos 

pontos mais importantes para a Sangria, e deve ser considerada sempre que há acúmulo de catarro, 

estagnação do Sangue (Xue), ou uma combinação dos dois”.  

 

Li Dui (E45)  

Funções: Elimina o Calor do Canal do Estômago (Wei) 

Indicações: Inchaço da face, secura da boca, hemorragia nasal, doenças de Calor, dor de dente, 

lábios rachados.  

 

Tai Yin da perna – Canal do Baço (Pi) 
 

Yin Bai (BA1)  

Funções: Regula e gerencia Sangue (Xue), limpa o Coração (Xin), restaura a consciência 

Indicações: Espasmos do músculo gastrocnêmio, icterícia, mania e retirada, transtornos devido ao 

Calor, sonhos excessivos, dor abaixo do Coração (Xin). 

 

San Yin Jiao (BA6) 

Funções: Direciona o aquecedor inferior 

Indicações: estrangúria, distúrbios menstruais, infertilidade, síndrome pós-pólio  

 

Yin Ling Quan (BA9)  

Funções: Elimina Calor, desobstrui a umidade, promove o livre fluxo do Sangue (Xue) 

Indicações: infecção do trato urinário, infertilidade, dor no Canal. 
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Shao Yin do braço - Canal do Coração (Xin)  

 

Shen Men (C7) 

Funções: Elimina o Calor do Coração (Xin) 

Indicações: Úlceras da boca 

 

Shao Chong (C9) 

Funções: Abre os orifícios, restaura a consciência, elimina o Calor do Coração (Xin) 

Indicações: Palpitações, dor cardíaca, doença de Calor. 

 

Tai Yang do braço - Canal Intestino Delgado (Xiao Chang)  
 

Ze Shao (ID1)  

Funções: Apaga Fogo do Coração (Xin), libera os Canais, acelera a circulação, restaura consciência 

Indicações: Doenças de Calor, dor de garganta, dor no peito ou inchaço, telas oculares, Calor na 

boca e aflição, invasão de Vento, dor de cabeça 

 

Tai Yang da perna - Canal Bexiga (Pang Guang) Canal 
 

Zan Zhu (B2) 

Funções: Dissipa o Vento, ilumina os olhos 

Indicações: Tontura, dor de cabeça, hemorroidas, vermelhidão e dor dos olhos 

 

Fei Shu (B13)  

Funções: Regula Qi (Energia Vital), promove o livre fluxo do Sangue (Xue) 

Indicações: Dor no ombro 

 

Ge Shu (B17)  

Funções: Elimina o Calor do Sangue (Xue), retifica a deficiência 

Indicações: Doença pediátrica do Fígado (Gan), toxinas de cinábrio (sulfeto de mercúrio). 

 

Shu Gan (B18)  

Funções: Dispersa a estase, dissipa Calor úmido, ilumina os olhos 

Indicações: dor costal lateral, doenças oculares, doença pediátrica do Fígado (Gan) 

 

Pi Shu (B20) 

Funções: Trata o Baço (Pi) 

Indicações: Icterícia 

 

Wei Shu (B21) 

Funções: Regula o aquecedor médio e harmoniza o Estômago (Wei), transforma a umidade, 

dispersa a estagnação 

Indicações: Icterícia, doença pediátrica do Fígado (Gan) 

 

Shen Shu (B23) 

Funções: Regula o Qi (Energia Vital), alivia a dor 

Indicações: Movimenta o Qi (Energia Vital)  
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Shang Liao (B31)  

Funções: Regula o Qi (Energia Vital), alivia a dor 

Indicações: Dor lombar crônica, dor ciática 

 

Fu Xi (B38)  

Funções: Regula o Qi (Energia Vital), alivia a dor 

Indicações: Dor de Estômago (Wei), dor abdominal, dor espinal, inchaço da mama e dor 

 

Wei Yang (B39)  

Funções: Regula o Qi (Energia Vital), alivia a dor 

Indicações: Os mesmos B40 

 

Wei Zhong (B40) 

Funções: Limpa o Sangue (Xue), dissipa o Calor, dissipa Vento úmido, desobstrui a parte de trás 

(dorso). 

Indicações: Golpe de Vento, cólera, dor nas costas, coágulos menstruais, doenças cardiovasculares, 

hipertensão, hemorroidas, dor ciática, doenças de pele, dor na coluna, dor de cabeça, inflamação das 

articulações, síndrome pós-pólio.  

 

Cheng Shan (B57)  

Funções: Acalma os nervos, resfria o Sangue (Xue) 

Indicações: Acalma o Qi (Energia Vital) 

 

Zhi Yin (B67)  

Funções: Conduz o Vento, regula o Qi (Energia Vital), promove o livre fluxo do Sangue (Xue), 

limpa cérebro, ilumina os olhos 

Indicações: Dor de cabeça, dor nos olhos, telas oculares, retenção da placenta 

 

Jue Yin do braço – Canal do Pericárdio (Xin Bao) 
 

Zé Qu (PC3) 

Funções: Esfria o Sangue (Xue), trata o Qi (Energia Vital) contra corrente (para vómitos) 

Indicações: Trata o Calor do Sangue (Xue), Calor de verão, agitação súbita, vômitos, 

diarreia, Calor nos quatro membros, sede 

 

Zhong Chong (PC9) 

Funções: Acalma o Coração (Xin), elimina o Calor, restaura a consciência 

Indicações: dor cardíaca, irritação e opressão, rigidez de língua com a fala prejudicada, doenças de 

Calor, Calor de verão, susto 

 

Shao Yang do braço – Canal do Triplo aquecedor (Sanjiao) 
 

Guan Chong (TA1) 

Funções: Resolve o Calor patogênico do Triplo aquecedor (Sanjiao), elimina o Calor e fogo 

Indicações: Zumbido, surdez, dor de ouvido, dor de cabeça, tonturas, vermelhidão dos olhos, 

obstrução dolorosa da garganta, gosto amargo na boca. Sangria neste ponto, remove o Sangue (Xue) 

tóxico e trata o congestionado causado pelo Calor no aquecedor superior. 
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Qi Mai (TA18)  

Funções: Elimina Calor, trata o tétano, acelera a circulação 

Indicações: Zumbido, surdez, dor de cabeça, dor atrás da orelha, epilepsia, susto e medo. 

 

Lu Xi (TA19)  

Funções: Elimina o Calor, libera os Canais e alivia a dor 

Indicações: Zumbido, dor de cabeça, dor de ouvido, susto e medo, insônia 

Nota: Vários textos clássicos contraindicam esse ponto para Sangria. 

 

Shao Yang da perna - Canal da Vesícula Biliar (Dan) 
 

Jian Jing (VB21)  

Funções: Libera os Canais e acelera a circulação 

Indicações: AVC (Acidente vascular cerebral), Vento 

 

Feng Shi (VB31)  

Funções: Libera os Canais e acelera a circulação 

Indicações: Apendicite aguda, dor lombar crônica, dormência dos membros inferiores 

 

Yang Ling Quan (VB34)  

Funções: Elimina Calor, expele umidade 

Indicações: Traqueíte crônica, Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan), inflamação das articulações 

 

Yang Jiao (VB35)  

Funções: Elimina Calor, expele umidade 

Indicações: Doença de Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan), apendicite aguda 

 

Zu Qiao Yin (VB44)  

Funções: Extingue o Vento, trata doenças do Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan), elimina o Calor 

e o fogo 

Indicações: Dor de cabeça unilateral, zumbido, dor costal lateral, doenças de Calor, dor nos olhos, 

dor no canto externo do olho. 

 

Jue Yin da perna - Canal do Fígado (Gan)  
 

Da Dun (F1)  

Funções: Restaura consciência, equilibra o espírito e o Qi (Energia Vital) 

Indicações: Dor de Estômago (Wei), dor abdominal, dor genital, inversão nublando, mania e 

retirada 

 

Canal do Vaso Governador - Du Mai 
 

Chang Qiang (VG1)  

Funções: Circula o Sangue (Xue), libera os Canais 

Indicações: Hemorroidas, prolapso anal, diarreia crônica 
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Yao Shu (VG2)  

Funções: Circula o Sangue (Xue), libera os Canais 

Indicações: Dor lombar crônica, dor ciática, síndrome pós-pólio, acidente vascular cerebral, 

sequelas de nefrite crônica, enurese pediátrica, hemorroidas, prolapso uterino.  

 

Yao Yang Guan (VG3)  

Funções: Circula o Sangue (Xue), libera os Canais 

Indicações: Mesmo que Yao Shu VG2 

 

Shen Zhu (VG12) 

Funções: Dissipa patógenos  

Indicações: Doença pediátrica no Fígado (Gan), Calor no peito 

 

Da Zhui (VG14) 

Funções: Campos de patógenos exteriores, libera Yang Qi (Energia Vital) do corpo, limpa o 

Coração (Xin) e acalma o espírito, elimina o Calor do Pulmão (Fei).  

Indicações: Doença de Calor, malária, resfriado comum, febre maré, tosse, rigidez de nuca, rigidez 

na coluna vertebral. 

 

Bai Hui (VG20) 

Funções: Extingue Vento, subjuga Yang, elimina Calor 

Indicações: Dor de cabeça, indigestão, doenças oculares, comichão/coceira por todo o corpo. 

 

Su Liao (VG25) 

Funções: Dissipa o Calor, abre os orifícios 

Indicações: Coriza, clônicas, obstrução nasal 

 

Yin Jiao (VG28) 

Funções: Elimina Calor, drena o fogo 

Indicações: Dor e inchaço das gengivas, vermelhidão/dor ou comichão do canto externo do olho, 

dor e sangramento dos dentes ou gengivas, vermelhidão facial, hemorroidas. 

Nota: Este ponto está localizado no interior da boca. Para sangrar o ponto, o terapeuta deve levantar 

o lábio superior do paciente para expor o ponto; em seguida, com a agulha ou lanceta perfure o 

ponto na gengiva superior. 
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10. Sangria Terapêutica de Pontos Periféricos  
 

Sangria terapêutica em pontos periféricos é realizada principalmente nos dedos das mãos e 

dos pés. Nas pontas dos dedos dos pés, por exemplo, são os pontos qiduan, localizadas abaixo das 

unhas dos pés 0,1 cun (Figura 1). Fazer Sangria nesses pontos é referido como sendo útil para o 

tratamento de emergência para acidente vascular cerebral ou para dormência dos dedos dos pés, 

também para vermelhidão, inchaço e dor do peito do pé. Entre os dedos dos pés, há outro conjunto 

de pontos, os pontos bafeng (oito Ventos), quatro em cada pé (Figura 1). Estes podem ser agulhados 

por um procedimento padrão, com inserção oblíqua rasa, ou podem ser picados para provocar a 

Sangria. Os pontos são indicados para o inchaço das pernas, dor no dedão, picada de cobra para o 

pé ou perna, e inchaço e dor do dorso do pé. 

Da mesma forma, as pontas dos dedos das mãos são os pontos Shixuan, situados abaixo das 

unhas das mãos 0,1 cun (Figura 2). Fazer Sangria nesses prontos é referido como sendo útil para o 

coma, epilepsia, febre alta, e dor de garganta. Um pouco mais abaixo, nas dobras dos dedos (o 

menor dos dois vincos ao longo das articulações dos dedos), são os pontos Sifeng (Quatro Pontos de 

Vento; o polegar, que tem apenas um vinco, não está incluído, veja a Figura 3). Picando estes 

pontos para deixar sair o líquido do plasma que é branco amarelado, é dito ser bom para tratar a 

desnutrição, indigestão em crianças e coqueluche. Finalmente, os pontos entre cada par de dedos, na 

parte superior da pele que une os dedos, estão os pontos Baxie (Figura 4). Estes podem ser 

agulhados com inserção rasa entre 0,5-0,8 cun de profundidade ou picadas para causar a Sangria, 

utilizado para tratar a picada de cobra da mão. 
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Figura 1: Os pontos qiduan e bafeng  

 

 

 

  

Figura 2: Os pontos Shixuan. 
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Figura 3: Os pontos Sifeng. 

 

  
Figura 4: Os pontos Baxie. 
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Resumo dos Pontos periféricos para Sangria Terapêutica 

 

Nome ponto Distribuição dos vasos sanguíneos Indicações 

Shixuan Na ponta dos dedos, rede das artérias 

digitais palmares e veias. 

Febre, coma, insolação, inconsciência, 

dormência nas mãos e nos pés. 

Shierjing Atrás do canto das unhas, rede das 

artérias digitais palmares e veias. 

Febre, coma, dor de garganta, 

amigdalite. 

Sifeng Rede das artérias digitais palmares e 

veias 

Desnutrição infantil, dispepsia, 

pertussis (coqueluche) 

Yuji (P10) Refluxo ramo da veia cefálica no 

polegar 

Febre, dor de garganta, amigdalite. 

Bafeng e Qiduan Dorsal rede venosa do pé Inchaço, dor e dormência do pé, 

picada de cobra. 

Baxie Dorsal rede subcutânea de mão Inchaço, dor e dormência das mãos, 

picada de cobra. 

Ápice da orelha, 

ápice antítrago, e 

dorso da orelha 

Artéria auricular posterior e veia Febre, amigdalite, olhos vermelhos e 

inchados, hipertensão. 
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Os pontos Jing (Poço, Nascente), conhecido por alguns como pontos Ting, também são pontos 

de Sangria. Estes 12 pontos estão localizados principalmente nas pontas dos dedos das mãos e dos 

pés (com exceção do R1); a seguir são algumas das indicações para Sangria destes pontos: 

 Shaoshang (P11): dor de garganta, epistaxe, dor de dedos, doença febril, 

transtornos mentais, perda de consciência. 

 ShangYang (IG1): dor de dente, dor de garganta, dormência dos dedos, doença 

febril, perda de consciência. 

 Zhongchong (PC9): dor cardíaca, irritabilidade, perda de consciência, afasia com 

rigidez língua, doença febril, insolação, convulsões infantis, sensação febril da 

palma da mão. 

 Guanchong (TA1): dor de cabeça, vermelhidão dos olhos, dor de garganta, 

rigidez da língua, doença febril, irritabilidade. 

 Shaochong (C9): dor cardíaca, dor no peito, transtorno mental, doença febril, 

perda de consciência. 

 Shaoze (ID1): doença febril, perda de consciência, dor de garganta, doenças da 

córnea. 

 Yinbai (BA1): distensão abdominal, sangramento uterino, transtorno mental, 

sonho sono perturbado, convulsões. 

 Dadun (F1): prolapso do útero, hérnia, hemorragia uterina, enurese. 

 Lidui (E45): inchaço facial, dor de dente, distendendo sensação de tórax e 

abdômen, Frio na perna e pé, doença febril, sonho sono perturbado, confusão 

mental. 

 Yonguqan (R1): dor no vértice da cabeça, tonturas, visão turva, dor de garganta, 

afonia, disúria, convulsão infantil, perda de consciência, sensação febril no único. 

 QiaoYin (VB44): dor de cabeça unilateral, oftalmalgia, surdez, dor na região 

hipocondríaca, sonho sono perturbado, doença febril. 

 ZhiYin (B67): dor de cabeça, obstrução nasal, epistaxe, oftalmalgia, sensação febril na sola. 
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11. Seleção e Combinação de Pontos para Sangria Terapêutica 
 

A combinação das quatro curvas (Si Wan Pei) é a combinação de Sangria da fossa poplítea 

(região de Wei Zhong B40) e da fossa cubital (região de Chi Ze P5). Esta combinação tem a função 

básica de tratar muitas doenças incomuns associadas com Calor ou estase de Sangue (Xue). A área 

do Wei Zhong (B40) trata os membros inferiores, a parte traseira e a cabeça, ao longo da área do 

Canal de Tai Yang. A Sangria deste ponto sozinho trata todos os tipos de estagnação na cabeça, 

costas e extremidades inferiores.  

Chi Ze (P5) e Wei Zhong (B40) estão localizados em áreas análogas do corpo (ie, o cotovelo 

e o joelho) e em Canais emparelhados (ou seja, o Tai Yang se comunica com o Tai Yin). Portanto, 

esses pontos têm funções semelhantes, Chi Ze (P5) sozinho pode tratar problemas das extremidades 

superiores, incluindo o ombro e tórax. Por exemplo, fazendo Sangria do ponto Chi Ze (P5) 

podemos tratar doenças respiratórias e cardíacas decorrentes de estase ou Calor de Sangue (Xue).  

Juntas, a combinação desses pontos trata a estase de Sangue (Xue) ou Calor em todo o corpo, 

e quando há presença de vasinhos escuros nestas regiões, eles também podem ser sangrados. Estes 

pontos também tratam condições dermatológicas. 

 

Punção dos Oito Portões 

(Ba Guan Da Ci), ou punção dos oito portões, é uma combinação de pontos para Sangria 

desenvolvida por Liu Wan Su (1120-1200 ce), fundador da Cooling School (Han Liang Pai) do 

Período Jin-Yuan. No segundo volume de seu livro Su Wen Bing Ji Qi Yi Bao Ming Ji ele diz: 

"Sempre que o Calor opressor se apresentar; picar os espaços entre os dedos para deixar o Sangue 

(Xue) fluir”. Isto é chamado punção dos oito portões. Puncionar os oito portões é a Sangria bilateral 

nos pontos Ba Xie (M-UE-22). Estes pontos têm a função de limpar o Calor e dissipar o inchaço. A 

Sangria destes pontos tem a capacidade de liberar Calor geralmente de todo o corpo e acalmar a 

tensão devido ao Calor.  
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Sangria para insolação 

Insolação (Zhong Shu), como um tipo de padrão de Calor, é tratada por Sangria. Este 

método específico apresentado aqui é o protocolo de tratamento de Zhong Yong-Xiang, um 

acupunturista contemporâneo taiwanês. Quando um paciente apresenta sintomas típicos de 

insolação, tais como mal-estar, fadiga, febre baixa ou efusão de Calor, cefaleia de baixo grau, 

náusea, etc., o terapeuta realiza uma inspeção diagnóstica visual especial para confirmar o 

diagnóstico. Para conseguir isso, a área de Shou San Li (IG10) e / ou Jian Jing (VB21) são 

comprimidas de tal forma que o tecido muscular subjacente é levantado e, em seguida, solto. Após a 

compressão, se houver uma protuberância resultante que permaneça por vários segundos, a 

insolação é confirmada e o tratamento começa.  

O tratamento para este padrão é sangrar todos os pontos Jing (poço-nascente) das mãos. Os 

pontos devem ser localizados na área roxa perto do leito ungueal e não medidos exatamente em 0,1 

cun como é tipicamente ensinado em textos de Acupuntura. O método de inserção é lento, seguido 

por uma retirada lenta da lanceta, e então o ponto é pressionado até que o Sangue (Xue) pare de 

fluir por conta própria. Durante o procedimento, o Dr. Zhong recomenda posicionar as mãos de 

modo que os dedos do terapeuta não atravessem a trajetória do Canal no dedo do paciente enquanto 

pressionando o ponto para drenar o Sangue (Xue) de modo a não obstruir o Canal enquanto 

desencadeiam o sangramento. 
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Protocolo de Sangria usando pontos Jing e complementares 

 

Regiões do corpo Enfermidade 
Pontos Jing  

(para Sangria) 

Pontos complementares  

(para agulhar) 

Cabeça 

Dor de cabeça 

(anterior) 
Shang Yang (IG1), 

Li Dui (E45) 
Nei Ting (E44) ou 

Gong Sun (BA4) 

Dor de cabeça (lateral) 
Guan Chong (TA1), 

Zu Qiao Yin (VB44) 
Xian Gu (E43) ou 

Zu Lin Qi (VB41) 

Dor de cabeça 

(posterior) 
Zhi Yin (B67), 

Zu Qiao Yin (VB44) 
Shu Gu (B65) 

Tontura Da Dun (F1) 
Qu Chi (IG11), 

Tai Chong (F3) 

Face 

Coriza 
Shao Shang (P11), 

Shang Yang (IG1) 
Tai Chong (F3) 

Olhos, dor ou inchaço 
Li Dui (E45), 

Zhi Yin (B67) 
Guang Ming (VB37) 

Dor de dente 
Shang Yang (IG1), 

Li Dui (E45) 
Nei Ting (E44), 

Er Jian (IG2) 

Amigdalite 
Shao Shang (P11), 

Shang Yang (IG1) 
Jia Che (E6), 

Fu Tu (IG18) 

Pescoço 

Dor de garganta 
Shao Shang (P11), 

Shang Yang (IG1) 
Ye Men (TA2), 

Yu Ji (P10) 

Entorse ou rigidez 

(lateral) 
Guan Chong (TA1), 

Shang Yang (IG1) 
Lie Que (P7), 

Wai Guan (TA5) 

Entorse ou rigidez 

(posterior) 
Zhi Yin (B67), 

Shao Ze (ID1) 
Hou Xi (ID3), 

Shu Gu (B65) 

Torcicolo 
Li Dui (E45), 

Guan Chong (TA1) 
San Yin Jiao (BA6) 

Tronco 

Dor no peito 
Li Dui (E45), 

Zu Qiao Yin (VB44) 
Zhi Gou (TA6), 

Nei Guan (PC6) 

Dor mamária ou 

mastite 
Li Dui (E45), 

Da Dun (F1) 
Zhi Gou (TA6), 

Nei Guan (PC6) 

Inchaço da mama (Ex. 

Seios fibrocísticos) 
Shao Ze (ID1)  
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Tronco 

Dor testicular, hérnia 

inguinal 
Da Dun (F1)  

Dores vulvovaginais Da Dun (F1) 
San Yin Jiao (BA6), 

 

Costas / quadril 

Dores lombares Zhi Yin (B67) 
Hou Xi (ID3), 

Ren Zhong (VG26) 

Dor ciática (lateral) Zu Qiao Yin (VB44) 
Wai Guan (TA5), 

Zhi Gou (TA6) 

Dor ciática (posterior) Zhi Yin (B67) 
Hou Xi (ID3), 

Wan Gu (ID4) 

Dor espinal (torácica) Yin Bai (BA1) 
Tai Bai (BA3), 

Ren Zhong (VG26) 

Ombros 

Dor no ombro 

(anterior) 
Shao Shang (P11), 

Shang Yang (IG1) 
 

Dor no ombro 

(posterior) 
Shao Ze (ID1), Guan 

Chong (TA1) 
 

Dor no ombro (no 

ápice) 
Shang Yang (IG1)  

Punho 
Ferimento ou perda de 

função 

Escolha o ponto Jing 

da maioria dos Canais 

afetados 

 

Dedo 
Ferimento ou perda de 

função 

Escolha o ponto Jing 

da maioria dos Canais 

afetados 

 

Joelho 

Dor no joelho (medial) 
Da Dun (F1), 

Yin Bai (BA1) 
 

Dor no joelho (lateral) 
Li Dui (E45), 

Zu Qiao Yin (VB44) 
 

Tornozelo 

Dor no tornozelo 

(medial) 
Da Dun (F1), 

Yin Bai (BA1) 
 

Dor no tornozelo 

(lateral) 
Li Dui (E45), 

Zu Qiao Yin (VB44) 
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12. Sangria Terapêutica Segundo a Acupuntura Japonesa (Shiraku) 
 

Com o advento da restauração de Meiji no Japão e a restrição do uso da Sangria aos médicos, 

a prática da Sangria no Japão tornou-se a competência da comunidade de Acupuntura médica 

ocidental. Dois médicos, interessados em praticar a Acupuntura, leram o Huang Di Nei Jing Sú 

Wen e foram atingidos pela extensão do uso de Sangria nesse texto. Esses dois, Masao Maruyama e 

Kunimasa Kudõ, começaram a praticar e pesquisar a Sangria em sua prática clínica. Por muitos 

anos eles trataram todos os seus pacientes usando Sangria como a forma primária de terapia. Kudõ 

complementou isso com o uso de kyütãshin (técnica da moxa no cabo da agulha), mas Sangria era 

claramente o foco de tratamento de ambos os médicos. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 212). 

Kudõ e Maruyama escreveram vários livros juntos e individualmente sobre o uso da Sangria. 

Grande parte do conteúdo desses livros focados em estudos sobre a natureza da estase do Sangue 

(Xue) e experiências científicas para explorar os efeitos fisiológicos da Sangria. Em conjunto com 

estes dados científicos foi reunida uma quantidade considerável de dados clínicos, o suficiente para 

escrever um livro. 

Em sua ênfase no uso da Sangria em sua prática clínica, Maruyama e Kudõ refinaram e 

registraram constantemente suas técnicas, de modo que a Sangria produziu resultados favoráveis em 

praticamente todos os seus pacientes. Consequentemente, as restrições colocadas sobre o uso de 

Sangria em outros estilos de Acupuntura, como a moderna MC (Medicina Chinesa), não se aplicam 

às informações dadas aqui. Se for dada a devida atenção ao determinar as doses corretas de Sangria 

para cada paciente, e desde que não esteja claramente contraindicada, a Sangria é um método de 

tratamento seguro e eficaz. Problemas identificados como sendo diretamente ao nível do Sangue 

(Xue) são problemas relativamente profundos e, portanto, tipicamente difíceis. Quando os sinais 

visíveis estão presentes, e você identificou claramente a presença de estase de Sangue (Xue) em um 

paciente, o uso de Sangria pode acelerar o processo de recuperação no paciente dramaticamente, 

proporcionando efeitos sintomáticos e sistêmicos. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 212) 
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12.1. Métodos de Sangria 

 

Existem dois métodos principais de Sangria japonesa (Shiraku). O primeiro, Sairaku shiraku, 

envolve a perfuração e drenagem de quantidades de Sangue (Xue) de muito pequenos vasos 

superficiais visíveis chamados telangiectasias ou aranhas vasculares. O segundo, hifu shirahu, tem 

dois tipos: Ranshi hõ, ou Sangria de regiões cutâneas relativamente repletas (usadas mais para 

condições de repleção, com mudanças palpáveis da textura da pele) e Shirahu mattan, ou Sangria 

das extremidades, como as orelhas, nariz, ápice do crânio, dedos das mãos e dos pés (pontos jing). 

Existem padrões específicos de sintomas associados a cada uma dessas técnicas, com 

técnicas adicionais de acordo com a área a ser trabalhada. Além disso, existem orientações gerais 

sobre a quantidade de Sangue (Xue) a ser extraído em cada técnica, bem como as técnicas que 

devem ou não devem ser utilizadas. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 217-218) 

 

12.1.1. SAIRAKU SHIRAKU - Sangria de telangiectasias (Aranhas vasculares)  

Maruyama e Kudõ disseram o seguinte sobre a distinção entre formações de telangiectasias 

(aranhas vasculares) normais (não patológicas ou fisiológicas) e formações de telangiectasias 

anormais (patológicas).  

Durante nossas observações ao longo de muitos anos, podemos dizer 

que as telangiectasias (aranhas vasculares) não só se formam na presença de 

alguma condição patológica, elas também podem ser vistas em indivíduos 

saudáveis. É verdade que elas aparecem durante a gravidez, cirrose hepática, 

úlcera estomacal, úlcera duodenal, tumor pituitário, sífilis, hipertensão, asma 

brônquica, doenças cardíacas, todas as formas de tumor ou câncer, etc., mas 

também são encontrados, com uma inspeção cuidadosa, em praticamente todas 

as doenças crônicas e até mesmo aparecem em transtornos agudos, e em 

ocasiões podem ser encontrados em pessoas sem transtorno específico. Na 

verdade, eles foram encontrados em cerca de 30% de todas as crianças 

inspecionadas na escola. Elas frequentemente aparecem nas costas de crianças 

que têm pele particularmente pálida, especialmente a região lombar, mesmo 

quando saudável. 
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Podemos também acrescentar que o aparecimento de telangiectasias 

(aranhas vasculares) parece depender em parte de influências sazonais. Em 

geral, durante o inverno, e durante o verão. Mas elas aparecem com a maior 

frequência durante as semanas antes e depois dos equinócios. Telangiectasias 

(aranha vascular) aparecem como angiomas. Podem ser muito pequenas, mais 

finas do que cabelos ou podem ser mais grossas, com uma largura de até 1mm. 

Elas podem aparecer em uma variedade de comprimentos e em forma de 

espiral com ramos como uma "aranha" (daí o nome de "aranhas vasculares") ou 

podem aparecer como linhas retas. Aquelas que aparecem em corpos saudáveis 

são sempre vermelhas brilhante, enquanto aquelas que são patológicas podem 

ter uma variedade de cores de vermelho claro para roxo escuro. 

É possível distinguir entre as aranhas vasculares fisiológicas e patológicas de acordo com os 

critérios fornecidos acima. Mas para distingui-las com mais precisão, é necessário examinar a cor 

do Sangue (Xue), uma vez que tenha sido retirado dos vasos. Quando fisiológico, a quantidade de 

Sangue (Xue) que flui é pequena, limitada a apenas um par de gotas, e sua cor é vermelho brilhante. 

Quando patológico, o Sangue (Xue) flui muito mais facilmente de modo que maiores quantidades 

de Sangue (Xue) saiam e você pode ver mudanças distintivas na qualidade do Sangue (Xue), que é 

mais escuro ou mais viscoso. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 219) 

 

ÁREAS DE FORMAÇÃO DE ARANHAS VASCULARES 

No rosto. Elas geralmente se formam na área do arco zigomático, a área da bochecha, na 

ponta do nariz e as asas do nariz. 

Na região occipital. Eles geralmente se formam por trás da aurícula (pavilhão da orelha) e 

na região trás do pescoço. 

Na parte de trás do corpo. Eles geralmente se formam na parte de trás dos ombros 

(especialmente entre C6 e T4 e entre as escápulas); em torno do processo do acrômio; na região 

lombar-sacral (L4 para sacro) e na região do quadril. 

Na frente do corpo. Normalmente se formam na região peitoral maior, na região costal e 

subcostal-baixa. 

Nas extremidades inferiores. Eles geralmente se formam na região do fêmur, região da 

fossa poplítea, lado inferior das pernas, e articulação do pé.  
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MÉTODOS E DOSAGEM PARA SANGRIA DE ARANHAS VASCULARES 

(TELANGIECTASIAS) 

Existem dois métodos para sangrar aranhas vasculares. A primeira é perfurar a aranha 

vascular e espremer a quantidade apropriada de Sangue (Xue). O segundo é perfurar a aranha 

vascular e, em seguida, aplicar técnicas de ventosas para permitir que o Sangue (Xue) saia mais 

facilmente. 

Para determinar a dosagem apropriada de Sangria para cada paciente você deve ter uma boa 

idéia da condição geral do paciente. Você deve determinar se o paciente é relativamente normal ou 

médio (não muito repleto e não muito vazio), relativamente vazio ou relativamente repleto. Muitas 

vezes, este julgamento é baseado na aparência do paciente e na palpação diagnóstica. O paciente é 

magro, de aparência fraca, de aparência normal ou de grande porte e bem musculoso? São os pulsos 

radiais relativamente fracos, relativamente normais ou relativamente fortes e delimitando? A área a 

ser trabalhada parece normal quando tocada e examinada? Parece fraco, com pele macia solta? 

Parece repleto, com pele firme e músculos? A pele é macia ao toque, relativamente normal e 

saudável ao toque, ou dura ao toque? Os músculos são finos e fracos, normais ou cheios, ou duros 

ao tocar? (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 220-221) 

Com base na avaliação geral do paciente e na avaliação da área local a ser trabalhada, você 

pode selecionar uma das três categorias gerais para cada paciente: vazio, normal ou repleto. Para 

cada tipo de paciente, diferentes técnicas de Sangria e diferentes doses de estimulação. No entanto, 

se você não está completamente certo se um paciente é ou não relativamente normal ou um pouco 

repleto, é preferível errar pelo princípio do "menos é melhor". Sempre haverá uma reação mais leve 

a um tratamento se você usar menos Sangria. Em caso de dúvida, jogue com segurança e use a 

dosagem mais baixa.  

Para a Sangria de aranhas vasculares, a dosagem aproximada para estas três categorias é a 

seguinte: 

 Para um paciente relativamente normal, selecione de 5 a 7 aranhas vasculares para 

tratamento. Perfure em, em seguida, use a ventosa. 

 Para o paciente relativamente vazio, selecione apenas 2 a 3 aranhas vasculares para 

tratamento. Depois de perfurar, use apenas as técnicas de espremer. 
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 Para o relativamente normal e especialmente para o paciente relativamente vazio, 

após a Sangria das aranhas vasculares, é uma boa idéia usar a técnica de chinetsukyü 

(cones de moxa). 

 Para o paciente relativamente repleto, selecione de 7 a 10 aranhas vasculares para 

tratamento. Perfure em, em seguida, use a ventosa. A menos que muito Sangue (Xue) 

tenha sido removido, não há necessidade de usar a técnica de chinetsukyü.  

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 220-221) 

 

INDICAÇÕES PARA SANGRIA DE ARANHAS VASCULARES (SAIRAKU SHIRAKU) 

 

Parte de trás dos ombros 

A área entre C6 e TA4 e entre as escápulas tem a maior incidência de formações de aranhas 

vasculares no tronco do corpo. Esta é uma área importante porque se relaciona com o movimento 

dos membros superiores e tende a desenvolver problemas circulatórios facilmente. 

Clinicamente, esta região tem o maior valor, sendo eficaz para todos os problemas na 

metade superior do corpo. Juntamente com a região seguinte, a região lombossacral, que é 

equivalente a metade inferior do corpo, estas são as duas principais áreas no tronco do corpo para 

localizar aranhas vasculares. 

Procure aranhas vasculares na parte de trás dos ombros ao tratar pacientes que apresentam 

os seguintes sintomas: 

 Doentes cujas principais queixas são acompanhadas por ombros rígidos e peso da 

cabeça, pressão arterial elevada, menopausa, gastrite crônica ou beribéri. 

 Pacientes cujas principais queixas são dor de cabeça ou tonturas (Incluindo a doença 

de Meniere). 

 Doentes cujas principais queixas são acompanhadas por palpitações, tais como asma 

cardíaca ou doença de basedow. No entanto, a Sangria está contraindicada em casos 

de infarto do miocárdio. 

 Pacientes cujas principais queixas são acompanhadas por dificuldade respiratória, 

expectoração e problemas como asma e bronquite crônica. 

 Pacientes cujas principais queixas são problemas dos olhos, orelhas, nariz, face, 

pescoço e garganta. 
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Região Lumbossacral 

 

Esta região estende-se de L4 para o sacro e é eficaz para problemas da metade inferior do 

corpo, especialmente uma grande variedade de problemas crônicos. Em alguns casos, com Sangrias 

repetidas, obtemos melhorias inesperadas. Nesta região, quando não conseguimos encontrar aranhas 

vasculares, procuramos pequenas veias superficiais. 

Estas parecem funcionar do mesmo modo que as aranhas vasculares. Considere o tratamento 

aqui para pacientes cujas queixas ou condições são dos tipos listados abaixo: 

 Pacientes com queixas de dor na região lombar, por exemplo, dor lombar, ciática e 

outras neuralgias dos membros inferiores. 

 Pacientes com inflamação das articulações nas extremidades inferiores (artrite), tais 

como reumatismo articular do joelho, artrite reumatoide, artrite simples do joelho, 

artrite dos tornozelos e dos pés; também inflamação do cóccix. 

 Pacientes com problemas ginecológicos, dismenorreia, amenorreia, endometrite, 

salpingite, ooforite, distúrbios da menopausa, sangramento anormal e leucorréia 

crônica. 

 Pacientes com problemas do sistema urogenital, cistite e uretrite. 

 Pacientes com hipertrofia prostática ou orquite. 

 Pacientes com colite, proctite e problemas de hemorroidas. 

 Pacientes com hipertensão. 

 Pacientes com problemas de pele na parte inferior do corpo. 

 Pacientes do sexo feminino com sensação de Frio na metade inferior do corpo. 
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A região do acrômio 

 

Esta é uma área que se estende do processo acrômio para o cume superior da escápula. Esta 

região apresenta o segundo maior número de aranhas vasculares na região do dorso, sendo que esta 

região seria eficaz para pacientes que apresentassem as seguintes condições: 

 Ombros rígidos, ombro dolorido ou nevralgia das extremidades superiores. 

 Paralisia das extremidades superiores. 

 Mastite. 

 Doenças da pele (com resultados especialmente bons para a urticária). 

O rosto 

As aranhas vasculares aparecem frequentemente na área do arco zigomático à bochecha. 

Sangria nesta região é eficaz para os pacientes cujas principais queixas são as seguintes: 

 Dores de cabeça, hipertensão, problemas oculares (este último especialmente eficaz 

se acompanhado de cefaleia). 

 Neuralgia do trigêmeo, paralisia de bell, espasmo facial. 

 Distúrbios oculares. 

 Transtornos nasais.  

 Problemas dentários. 

 Apoplexia. 

Região ao redor da cabeça da fíbula 

Esta região manifesta o aparecimento de aranhas vasculares, especialmente nas mulheres. É 

eficaz para pacientes cujas principais queixas são as seguintes: 

 Problemas ginecológicos, especialmente leucorréia crônica. 

 Transtornos de sangramento, como úlceras do Estômago (Wei) ou do duodeno, 

hemorroidas. 

 Dor lombar, ciática. 

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 226-229) 
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12.1.2. RANSHI HO, Sangria de regiões cutâneas 

Este método é diferente da Sangria das aranhas vasculares. No Ranshi hõ, em vez de 

perfurar pequenos vasos sanguíneos visíveis para remover o Sangue (Xue), aplicamos pequenos 

cortes nas áreas da pele. Uma vez que a área da pele foi selecionada e os pequenos cortes aplicados, 

deve-se espremer ou usar o auxílio de ventosas para ajudar o Sangue (Xue) a ser drenado. 

Este método tem sido usado tanto no Oriente quanto no Ocidente desde os tempos antigos. 

O uso de sanguessugas era um método comum de extrair Sangue (Xue), mas atualmente não são 

inteiramente práticos, embora tenham ocorrido um pequeno ressurgimento nos hospitais para o uso 

do retorno do fluxo sanguíneo para dedos e outras partes do corpo reimplantados. Hoje podemos 

usar as pequenas lancetas de Sangue (Xue) vendidas em farmácias. 

Quando sangramos as aranhas vasculares, as mesmas agulhas são usadas, mas os cortes são 

mais rasos (profundidade de O.5-1.0mm) porque, se as aranhas vasculares forem escolhidas 

corretamente, o corte deve ser bem superficial. Quando fazemos Sangria em regiões cutâneas, é 

importante certificar-se de que um corte suficientemente profundo seja aplicado para obter o fluxo 

de Sangue (Xue) ideal. Normalmente 1,5 mm a 2 mm de profundidade é mais eficaz.  

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 229) 

 

DOSAGEM CORRETA DE SANGRIA PARA O RANSHI HO 

Geralmente Ranshi hõ é usado para condições mais repletas, onde não podem ser 

encontradas aranhas vasculares, e quando a Sangria é mais indicada. As doses de descritas 

anteriormente para a Sangria de aranhas vasculares, e as restrições aplicadas em cada nível, não se 

aplicam aqui. Uma vez que esta técnica é utilizada apenas em casos de repleção local, a indicação 

apropriada é apenas a de doses para pacientes repletos. Ao trabalhar com esta técnica em uma área 

claramente repleta em um paciente claramente repleto, selecione até sete áreas a tratar. Perfure e 

aplique ventosas nessas áreas. Se o paciente apresentar sinais de alguma vacuidade com repleção na 

área local, use as mesmas técnicas, mas em menos pontos. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 229-

230)  
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SELECIONANDO ÁREA A SER TRATADA 

A Seleção da área a ser tratada deve ser baseada na rigidez local do tecido, bem como sinais 

de estagnação de Sangue (Xue), dor de pressão e dor de beliscão. Você também pode usar as 

indicações de pontos de Acupuntura locais ou vizinhos para ajudar a decidir a seleção. (Birch 

Stephen, Ida Junko, 1998, p. 230) 

 

PROCEDIMENTO PARA SANGRIA RANSHI HO  

1. Certifique-se de que haja iluminação adequada. 

2. Prepare toalhas de papel, tecidos ou cotonetes, antecipadamente. 

3. Utilize os mesmos métodos de fixação e aplicação da lanceta de Sangria como 

descrito acima para as aranhas vasculares, exceto que a ponta da agulha deve se 

projetar um pouco mais profundamente. 

4. Aplicar cortes rápidos e relativamente superficiais na área escolhida para drenar o 

Sangue (Xue). Geralmente são aplicados cinco cortes, geralmente um no centro e 

quatro ao redor do corte central. 

5. Aplique técnicas de sucção com ventosa ou espremedura. 

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 230) 

 

LOCAÇÕES E INDICAÇÕES PARA USAR RANSHI HO 

Problemas de Estômago (Wei), problemas ginecológicos (especialmente transtornos da 

menopausa), rigidez do pescoço e ombros, dor de dente, problemas dos olhos e ouvidos. 

 Fazer Sangria na região do topo dos ombros, na área acima da fossa supracravicular e 

na área anterior ao topo do músculo do trapézio. 

Dores de cabeça, hipertensão, hemorragia cerebral, problemas das orelhas e do nariz, rigidez 

do pescoço 

 Fazer Sangria na região occipital nas porções posteriores do pescoço (na borda do 

cabelo) e na área posterior ao tendão dos músculos trapézio. Esta região é 

frequentemente avermelhada em pacientes que têm uma pressão arterial elevada e 

que sofrem de dores de cabeça, ou que tiveram uma hemorragia cerebral. Fazer 
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Sangria nessa área usando ranshi hô é vital para pacientes com estas condições. Este 

tratamento também tem grande utilidade quando usado preventivamente. 

Hipertensão, hiperemia cerebral, hemorragia cerebral, doença de Meniere, problemas dos 

olhos, orelhas e nariz, paralisia de Bell, neuralgia do trigêmeo 

 Fazer Sangria na região na borda inferior do processo mastoide 

Mastite, insuficiência de leite, ombro rígido e doloroso, reumatismo das extremidades 

superiores, furúnculo facial. 

 Fazer Sangria a região na fossa inferior da espinha escapular  

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 232-233) 
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12.1.3. MATTAN SHIRAKU – Sangria das extremidades 

Mattan shiraku é um método de Sangria importante e frequentemente utilizado, em parte 

porque muitas vezes trata diretamente com os Canais, através dos pontos de jing, e em parte porque 

a circulação sanguínea é facilmente prejudicada nas extremidades. Por exemplo, a congelação 

geralmente afeta os dedos dos pés, mãos e aurículas (pavilhão da orelha). (Birch Stephen, Ida Junko, 

1998, p. 233) 

 

MÉTODOS E DOSES PARA A SANGRIA DE MATTAN SHIRAKU 

Para avaliar a dose apropriada de Sangria nos pontos de jing para cada paciente, primeiro 

determine se a condição do paciente é relativamente normal, deficiente ou repleta. Para um paciente 

relativamente normal, você pode drenar 4 a 5 pontos e remover até 10 gotas de Sangue (Xue) de 

cada um. Para um paciente relativamente deficiente, você só deve drenar 1 a 2 pontos e remover 1 

gota de Sangue (Xue) de cada um. Para um paciente relativamente repleto, você pode drenar 7 a 10 

pontos e remover até 15 gotas de Sangue (Xue) de cada um. Variar as quantidades dentro deste 

intervalo de acordo com a avaliação global do doente. Um paciente que mostra alguns sinais de 

vacuidade pode-se drenar 3 a 4 pontos, removendo 5 ou mais gotas de Sangue (Xue) de cada ponto. 

É importante tentar controlar a quantidade de Sangue (Xue) conforme indicado. Isto requer 

exercer um controle muito fino sobre a inserção da lanceta e a profundidade do corte que se faz. 

Cortes excessivamente profundos tendem a sangrar muito mais e a dosagem correta pode ser 

facilmente ultrapassada. A técnica de Sangria precisa ser bastante exata, assim, o método de 

espremer é usado para espremer cada gota de Sangue (Xue), obtendo-se um melhor controle da 

Sangria. 

A técnica de Sangria das extremidades é um pouco diferente da técnica shiraku sairaku 

usada em aranhas vasculares. Como você deve tentar controlar exatamente a quantidade de Sangue 

(Xue) removida de cada ponto (ou seja, o número de gotas), é necessária mais precisão. Além disso, 

uma vez que as extremidades tendem a ser muito sensíveis, especialmente nos cantos das unhas ou 

pontos jing, uma técnica delicada e hábil deve ser usada para evitar dor desnecessária e desconforto 

para o paciente. Por exemplo, é pouco aconselhável usar esta técnica em uma criança de dois anos 

de idade, a menos que você possa fazê-lo sem dor. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 233-234) 
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LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÕES PARA A SANGRIA MATTAN SHIRAKU 

Insônia, hiperemia cerebral, hipertensão, neurose, rachiodynia (irritação da coluna) 

 Fazer Sangria na região no topo do crânio. Esta é a área em torno do ponto de 

encontro da linha do Du Mai ou Vaso governador e uma linha vertical unindo os 

topos das aurículas (pavilhão da orelha), em torno do ponto VG20. Em casos de 

insônia ou hiperemia cerebral, a pele estará solta aqui.  

Apoplexia, distúrbios da fala, choque 

 Fazer Sangria na área sublingual. 

Hemorragia cerebral, hipertensão, hiperemia cerebral, zumbido, congelamento da 

aurícula (pavilhão da orelha) 

 Fazer Sangria nas aurículas (pavilhão da orelha). Procure uma área que é 

distintamente vermelho ou roxo escuro. Às vezes, as aranhas vasculares são 

encontradas na borda ou nas costas das aurículas (pavilhão da orelha). Estes podem 

ser tratados da mesma forma, embora eles tendam a sangrar muito facilmente. Estas 

aranhas vasculares têm as mesmas indicações que acima, e são indicadas 

adicionalmente para dores de cabeça. 

Problemas do nariz, hipertensão, hemorragia cerebral, rosácea 

 Fazer Sangria na ponta do nariz, incluindo as asas do nariz 

Apoplexia, sintomas pontuais, distúrbios cardiopulmonares, problemas hormonais 

 Fazer Sangria nos cantos das unhas. 

As áreas nos cantos das unhas são as áreas mais frequentemente utilizadas nas extremidades. 

Fazer Sangria aplicando um único corte e, em seguida, espremendo o dedo do paciente com os seus 

dedos. Existem casos como a apoplexia, onde a Sangria pode ser aplicada a todos os dedos como 

uma forma de primeiros socorros. Existem também casos em que a Sangria é aplicada a dedos 

específicos. Nesses casos, selecionar os pontos a serem tratados de acordo com a avaliação dos 

cantos vermelhos das unhas, dores ao pressionar os cantos das unhas, sintomas associados os pontos 

jing, e sintomas associados aos Canais que começam ou terminam nesse dedo ou nesse canto da 

unha. (Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 238-239) 
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12.2. Efeitos da Sangria Excessiva 

 

Se muito Sangue (Xue) é drenado de um paciente, o paciente pode ficar tonto e pode até 

desmaiar. Isso geralmente acontece assim que o procedimento for concluído. É relativamente fácil 

de remediar, embora a melhor cura é a prevenção. Tente sempre julgar qual é a dose apropriada de 

Sangue (Xue) antes de iniciar o procedimento. Às vezes, a drenagem excessiva de Sangue (Xue) 

pode fazer com que os pacientes se sintam muito pesados no dia seguinte, tão pesados que se 

sentem incapazes de se mover. Também pode ocasionalmente agravar os sintomas do paciente. 

Além de tentar limitar a quantidade de Sangria de acordo com a avaliação da condição geral, você 

pode monitorar o pulso radial do paciente e as mudanças de fluxo sanguíneo e cor. Se o pulso 

começar a se tornar rápido, flutuante e fraco ou vazio, é definitivamente o momento de parar o 

procedimento de Sangria e usar algumas das técnicas de moxa sugeridas abaixo para resolver o 

problema. 

Para pacientes que são muito fracos, e para quem você pretende usar níveis muito mais 

baixos de Sangria, se inicialmente o Sangue (Xue) é muito escuro e viscoso, não espere que o 

Sangue (Xue) se torne mais claro e menos viscoso. Aplicar as regras gerais e as técnicas 

apropriadas limitando a Sangria de acordo com o doente. Use os procedimentos de Sangria 

repetidamente ao longo de uma do tratamento até obter os efeitos desejados. Isso é muito melhor do 

que fazer muito de uma só vez e fazer o paciente piorar. 

Se o paciente está no estado de normal a repleto, você pode geralmente manter a Sangria até 

que o Sangue (Xue) se torne mais claro e menos viscoso. Contando que você monitore o pulso 

radial, a fim de garantir que muito Sangue (Xue) não tenha sido drenado, observar o momento 

correto para parar o procedimento baseado nas mudanças do fluxo e cor do Sangue (Xue), é 

geralmente uma referencia segura. 

Para ajudar a prevenir quaisquer reações ao tratamento, use chinetsuhyú (moxa) no local de 

Sangria de áreas da pele ou aranhas vasculares. Se o paciente se apresenta na faixa fraca a muito 

fraca, é uma boa idéia usar um cone de moxa em cada local onde o corte foi feito. É geralmente 

esperado que a Sangria cause uma fraqueza temporária no local. Aplicando o Calor da moxa no 

local, podemos tonificar o ponto suficientemente para evitar quaisquer reações possíveis. Nesse 

sentido, a técnica da moxa é usada preventivamente. Se o ponto onde a técnica de Sangria foi 

aplicada não parar de sangrar, como às vezes acontece em pacientes com deficiência de Qi (Energia 

Vital) ou estase de Sangue (Xue), aplicar a técnica diretamente no local da Sangria irá parar o fluxo 
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sanguíneo. Se você é proficiente no uso da moxa, remediar esta reação rara no tratamento é 

geralmente fácil e eficaz. No entanto, se não for suficiente, segure uma bola de algodão estéril e 

seco aplicando pressão até que o ponto pare de sangrar.  

Se o paciente começar a mostrar reações ao tratamento, ou se observar alterações de pulso 

em resposta ao procedimento (isto é, rápido, flutuante e fraco), você deve realizar um ou mais dos 

seguintes métodos. 

 Use cone de moxa repetidamente no VG14 (dazhui) até a qualidade do pulso se 

normalizar e / ou o paciente se sentir melhor. 

 Use cone de moxa ou sal repetidamente no VC8 (o umbigo). 

 Use moxa repetidamente no VG20 ou E36. 

Com os procedimentos de moxa descritos acima, o pulso se tornará mais lento, profundo e 

forte. Você deve continuar com o tratamento de moxa até que isso aconteça. 

Geralmente, é uma boa idéia informar aos seus pacientes que uma leve sensação de fadiga 

após a Sangria é uma experiência normal. Se o paciente parecer particularmente cansado após o 

tratamento, mantenha-o descansando em sua clínica por trinta a sessenta minutos antes de sair. 

(Birch Stephen, Ida Junko, 1998, p. 241-242) 
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13. Sangria Terapêutica de pontos Auriculares 
 

A Sangria terapêutica de pontos auriculares faz uso de agulhas filiformes, agulhas 

intramusculares, agulhas triangulares (lancetas) ou bisturi oftalmológico, para realizar picadas, 

perfurações ou pequenos cortes em zonas e veias especificas do pavilhão auricular com o objetivo 

de fazer sangrar.  

Este método de Sangria, é utilizado desde a antiguidade para eliminar o acumulo do Calor 

patogênico, que provoca febre alta e convulsão, também, para tratar as dores causadas por 

estagnação de Sangue (Xue), cefaleias, vertigens e visão turva provocada pela subida do Yang do 

Fígado (Gan) e a dor e inflamação da conjuntiva do olho, a constipação e a dermatite, produto do 

Calor excessivo acumulado no Pulmão (Fei) e no Intestino Grosso (Da Chang).  

A Sangria de pontos auriculares é um método que ajuda a comunicar e drenar os Canais e 

colaterais, eliminar a estagnação e facilitar a circulação do Sangue (Xue); acalmar e eliminar o 

Calor; é um método anti-inflamatório e analgésico. (GARCIA, 1999, p. 248) 

 

13.1. Método de tratamento 

Deve realizar-se primeiramente, uma massagem no pavilhão da orelha para facilitar a 

irrigação sanguínea. Posteriormente, limpamos minuciosamente a área onde iremos realizar a 

Sangria. (GARCIA, 1999, p. 248) 

Com a mão esquerda se segura fortemente à parte do pavilhão auricular onde será efetuada a 

Sangria e com a mão direita se segura à agulha esterilizada. A manobra de punctura deve ser 

executada com rapidez e agilidade, fazendo penetrar a agulha a uma profundidade de 1 a 3 mm, no 

ponto auricular selecionado.  

Cada vez que se faz Sangria, podem-se extrair de 3 a 5 gotas. Depois de realizada a Sangria 

utiliza-se um algodão seco para deter a saída excessiva de Sangue (Xue). A Sangria pode ser 

realizada 1 vez em dias alternados. Em caso de enfermidades agudas. Pode-se fazer até duas vezes 

no mesmo dia. (GARCIA, 1999, p. 249) 
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Considerações gerais:  

 Antes da manobra de Sangria, não pode faltar uma massagem auricular, isto garante 

uma adequada vasodilatação da zona. 

 Se usarmos agulhas triangulares, a punctura não pode ser demasiada profunda, já que 

isto pode ocasionar danos à pele ou cartilagem. 

 A Sangria habitualmente não deve ser demasiado abundante, exceto nos casos de 

hipertensão, febre alta, cefaleia e tonturas. 

 Há enfermidades nas quais o uso da Sangria deve ser evitado ou realizado com muita 

precaução, estas são: as alterações plaquetárias, ou da coagulação, anemia, hepatite e 

durante a menstruação. 

 Deve-se ter especial cuidado na esterilização de todo material a ser usado para 

Sangria, com o fim de evitar infecções no pavilhão auricular. 

 Quando se realiza Sangria nas veias que emergem do pavilhão auricular, deve-se 

fazer nos extremos mais distantes das mesmas, sem efetuar movimentos excessivos 

do pavilhão, a fim de evitar a formação de coágulos. 

 Há de se tomar determinadas medidas para realizar a Sangria segundo a área onde se 

realiza a mesma. Por exemplo, ao efetua-la no ápice da orelha, deve-se sustentar o 

ápice com força, com auxilio dos dedos indicador e anular. Isto produz mudanças no 

limiar doloroso, de maneira tal, que a punctura é menos dolorosa. A Sangria no ápice, 

também, pode ser combinada com a Sangria no sulco hipotensor.  

(GARCIA, 1999, p. 249) 
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13.2. Seleção do ponto de Sangria de acordo com a enfermidade 

 

Sangria no Ápice da Orelha 

Apresenta seis funções fundamentais: antipirética, anti-inflamatória, sedante, hipotensora, 

antialérgica, soluciona a mente e aclara a visão; razão pela qual é muito usada para tratamento da 

febre alta, processos inflamatórios, alergias, hipertensão, cefaleia, choque ou perda de 

conhecimento, enfermidades oftalmológicas, neurastenia, enfermidades dermatológicas, etc. 

Na atualidade, a Sangria no ápice da orelha é um dos métodos mais utilizados na prática clínica.  

 

Sangria em Ponto Yang de Fígado (Gan) 

É usada especialmente para tratar sintomas de síndrome de subida do Yang do Fígado (Gan), 

tais como: tontura, visão turva, tinido, etc. 

 

Sangria no Ápice do Trago 

Também tem função antipirética, anti-inflamatória, sedante e analgesia. Ë usada para o 

tratamento de enfermidades inflamatórias agudas e crônicas, assim como na febre produzida pelo 

resfriado comum.  

 

Sangria no Sulco Hipotensor 

Trata a hipertensão, a cefaleia e a tontura.  

 

Sangria no Dorso da Orelha 

Em geral, realiza-se no terceiro ramo das veias posteriores da orelha e se usa para tratar 

enfermidades dermatológicas, inflamações de garganta, conjuntivite aguda, bronquite, etc. 

(GARCIA, 1999, p. 250) 
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14. Conclusão 
 

Sangria é uma terapia antiga e uma parte essencial da prática da Acupuntura tradicional 

chinesa, descrita nos textos clássicos originais e que persiste até hoje, particularmente para o 

tratamento de casos de emergência, como perda de consciência, febre alta, e inchaços. A maior 

parte da terapia de Sangria depende de tratamento de pontos periféricos dos dedos das mãos e dos 

pés. Sua finalidade é aliviar as condições em excesso, particularmente síndromes de Calor e edemas, 

e para promover a ressuscitação. Um conceito tradicional era que a drenagem de Sangue (Xue) 

promove a liberação dos excessos. Esta terapia é um pouco difícil de explicar em termos modernos, 

e, portanto, requer um pouco de investigação e pesquisa antes de quaisquer alegações substanciais 

de eficácia. Profissionais muitas vezes, afirmam que a Sangria terapêutica promove resultados 

rápidos e dramáticos, sugerindo que a sua eficácia deve ser fácil para confirmar usando ensaios de 

curta duração. Na maioria dos casos, a Sangria periférica (ou outra Sangria terapêutica) é 

acompanhada pela Acupuntura padrão, especialmente com os pontos que não estão muito longe dos 

pontos de Sangria, tais como a pontos de mão / pulso ID3(Houxi), P7(Lieque), e os pontos do pé / 

tornozelo F2(Xingian), F3(Taichong), e R3(Taixi), sugerindo que estes pontos podem contribuir 

significativamente para o efeito terapêutico observado. Como uma terapia relacionada à liberação 

de excessos, Sangue (Xue) ruim, toxinas, ou Calor, a Sangria é uma técnica potente tanto para o 

praticante, como para o paciente, e seu uso representa uma continuação das tradições mais antigas 

da Acupuntura. 
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