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RESUMO 

 

A obstrução nasal é um sintoma que pode estar associado a um grande número de 

diferentes causas. É muito frequente nas alturas do ano em que o clima é mais frio, 

sendo consequente, na maioria das vezes, a infecções víricas, que cursam com 

expectoração nasal (rinorreia) transparente ou esbranquiçada, dores de cabeça, perda de 

olfato e do apetite, e às vezes febre. A proposta visa estudar casos em pacientes para 

constatar através do tratamento do trajeto de energia do canal T.A. (San Jiao) para obter 

resultados de desobstrução nasal. O objetivo é comparar o efeito do tratamento para 

desobstrução nasal explorando a Acupuntura sistêmica através dos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 ( ZHONGZHU ) e TA5 ( WAIGUAN ).Método: Através de uma única 

sessão em grupo de pacientes a ser definido, durante o período de agosto a 

outubro/2016Constatando e comparando os resultados.A obstrução nasal é uma queixa 

frequente na prática médica. Embora sua importância na função nasal e sua relação com 

outras doenças sejam hoje bem conhecidas, nem sempre é valorizada, muitas vezes 

passando despercebida. Esta condição geralmente é causada por alterações na anatomia 

e fisiologia nasal, secundária a algumas doenças, como veremos a seguir, no entanto 

pode ser simplesmente expressão de parte do ciclo fisiológico normal. Existem várias 

situações nas quais a obstrução nasal nada mais é do que o resultado de mudanças 

fisiológicas:Ciclo nasal - o ciclo nasal é alternante (lado a lado), rítmico, de acordo com 

a congestão e descongestão dos seios cavernosos das conchas nasais. Embora esteja 

presente em cerca de 80% da população, quase sempre passa despercebido, pois a 

resistência nasal total permanece constante. As crianças normalmente não apresentam 

ciclo nasal bem estabelecido em vez da alternância de ciclo, variando de lado a lado, 

como ocorre nos adultos, ocorre variação da resistência aérea nasal total, 

simultaneamente em ambos os lados e, consequentemente, períodos longos de obstrução 

nasal. Nos recém-nascidos a resistência do ar na cavidade nasal apresenta uma 

variabilidade ainda maior, sugerindo uma imaturidade da reação vasomotora da mucosa 

nasal Obstrução nasal paroxística - crianças maiores e adultos, portadores de obstrução 

unilateral de longa data, decorrente, por exemplo, de desvio de septo nasal não 

raramente se queixam de obstrução do lado permeável. Nestes casos, acredita-se que o 

lado não obstruído funcione como um todo, e as queixas acontecem principalmente 

quando o ciclo nasal intermitentemente obstrui o lado patente.Reflexo nasopulmonar - 



 
 

adultos e crianças maiores, na vigência de um resfriado comum, frequentemente se 

queixam de falta de ar, desproporcional à obstrução nasal observada pelo médico. Isto 

provavelmente seja resultante da diminuição da capacidade vital, secundária à 

estimulação do reflexo nasopulmonar, devido à obstrução nasal. Vários estudos 

demonstram que o aumento da resistência aérea nasal produz um aumento na resistência 

pulmonar, com diminuição da complacência pulmonar e, consequentemente, diminuição 

da ventilação alveolar. Clinicamente, o paciente pode manifestar-se com fadiga e 

irritabilidade. Em recém-nascidos, ao contrário, parece haver alterações nasais e 

pulmonares recíprocas neste caso, as mudanças observadas na resistência nasal ocorrem 

em direção oposta às pulmonares, resultando em estabilização da resistência aérea 

total.Puberdade e período menstrual - no período puberal, os adolescentes podem 

apresentar queixa de obstrução nasal sem causa aparente. Isso pode ocorrer em 

decorrência do aumento do nível de estrógeno e parcialmente da testosterona, os quais 

aumentam a reação vasomotora fisiológica, por diminuição da atividade da 

acetilcolinesterase. Pelos mesmos motivos, estas queixas podem ocorrer no período 

menstrual e mesmo na gravidez.Fatores psicossomáticos - alterações emocionais 

(ansiedade, estresse, fadiga e raiva) podem provocar reações vasomotoras intensas em 

nível da cavidade nasal, mediadas por reflexos hipotalâmicos. Este quadro é 

caracterizado por obstrução nasal e rinorreia, podendo ser acompanhado de cefaleia do 

tipo enxaqueca, a qual é mediada pelos mesmos reflexos  

Estímulos ambientais - muitas das queixas de obstrução nasal nada mais são que a 

expressão de uma reação vasomotora nasal a estímulo externo, refletindo uma função 

normal da mucosa nasal, uma vez que ela serve de interface entre o nosso corpo e o 

meio ambiente. Logo, este quadro obstrutivo pode ser dependente da composição de 

gases e partículas (poeira, mofo), da temperatura e do índice de saturação de água no ar 

inspirado. A rinorreia súbita comumente referida quando em contato com o ar gelado ou 

logo após uma refeição condimentada são exemplos deste tipo de reação vasomotora.De 

uma forma geral, deve realizar uma anamnese cuidadosa e exame físico minucioso, 

particularmente das cavidades nasais e estruturas adjacentes, de forma a determinar se a 

obstrução nasal é de origem local ou sistêmica, fisiológica ou patológica. Deve-se 

interrogar a respeito da uni ou bilateralidade, intensidade do sintoma (obstrução nasal 

total ou parcial), periodicidade (constante ou intermitente), duração da queixa, modo de 

aparecimento (súbita ou progressiva) e a idade do paciente. Em alguns casos, o exame 

da cavidade nasal pode determinar o exato local da obstrução. 



 
 

Na medicina chinesa (Acupuntura sistêmica) A renite é causada por invasões de vento 

frio no canal do pulmão não tratadas adequadamente, assim, depois de um tempo, o 

pulmão não consegue difundir a energia para baixo e desenvolve se uma 

estagnação local, que causa a secreção. Outra causa para renite alérgica é a deficiência 

da energia de defesa que também está relacionada com a energia do pulmão. As causas 

de desequilíbrio são várias, e de acordo com elas é que o tratamento é definido.Os 

principais sintomas da renite variam com as causas, e alguns deles são: obstrução nasal, 

corrimento nasal claro, dor de cabeça moderada ou intensa, espirro, vermelhidão e 

inchaço ao redor do nariz, prurido nos olhos, secreção amarelada e purulenta, 

diminuição do olfato, sabor amargo na boca, entre outros.Para o tratamento, primeiro 

precisamos definir se a renite é sazonal ou perene, quando esta é sazonal, o tratamento 

deve se adequar a estação, já que estas podem ser causadoras de mudanças em nosso 

corpo, podendo causar desequilíbrios energéticos, sendo que o melhor momento para 

tratar a raiz do problema é no final do verão e inicio do outono. O objetivo do 

tratamento é tonificar a energia de defesa e fortalecer o organismo. 

Quando a renite é perene (não depende da época do ano) , o tratamento pode ser feito 

em qualquer época do ano, e, nestes casos, o objetivo é tonificar os sistemas de defesa 

do organismo, fortalecer o pulmão, o rim e expulsar o vento (energia do vento) do 

corpo.Vários estudos têm sido realizados em pacientes de idades variadas (entre 3 e 72 

anos) com renite alérgica e perene, e os resultados apresentados são satisfatórios, entre 

as conclusões podemos citar melhora dos sintomas (as veze imediata) e melhora da 

qualidade de vida. 

Palavras Chave: desobstrução nasal; medicina chinesa (mtc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nasal obstruction is a symptom that may be associated with a large number of different 

causes. It is very frequent in the heights of the year when the climate is cooler, being 

consequently, in most cases, viral infections, which occur with transparent or white 

nasal expectoration (rhinorrhea), headache, loss of smell and appetite, And sometimes 

fever. The purpose of this proposal is to study cases in patients to verify by means of the 

treatment of the energy path of the T.A. (San Jiao) channel to obtain results of nasal 

clearing.The objective is to compare the effect of nasal clearing treatment by exploring 

systemic acupuncture through points TA2 (YEMEN ), TA3 ( ZHONGZHU ) and TA5 ( 

WAIGUAN ).Method: Through a single session in a group of patients to be defined, 

during the period from August to October / 2016Finding and comparing results.Nasal 

obstruction is a frequent complaint in medical practice. Although its importance in nasal 

function and its relation to other diseases are well known today, it is not always valued, 

often going unnoticed.This condition is usually caused by changes in anatomy and nasal 

physiology, secondary to some diseases, as we will see below, however it may simply 

be ex-pressure part of the normal physiological cycle. There are several situations in 

which nasal obstruction is nothing more than the result of physiological changes:Nasal 

cycle - the nasal cycle is alternating (side by side), rhythmic, according to the 

congestion and decongestion of the cavernous sinuses of the nasal conchae. Although it 

is present in around 80% of the population, it almost always goes unnoticed, because 

the total nasal resistance remains constant. Children usually do not present well-

established nasal cycle instead of cycle alternation, varying from side to side, as occurs 

in adults, variation of total nasal air resistance occurs simultaneously on both sides and, 

consequently, long periods of obstruction nasal. In neonates, the air resistance in the 

nasal cavity presents an even greater variability, suggesting an immaturity of the 

vasomotor reaction of the nasal mucosa Paroxysmal nasal obstruction - older children 

and adults with long-standing unilateral obstruction due, for example, to nasal septum 

deviation, rarely complain of permeable side obstruction. In these cases, the 

unobstructed side is believed to function as a whole, and complaints mostly occur when 

the nasal cycle intermittently obstructs the patent side.Nasopulmonary reflex - adults 

and older children, in the presence of a common cold, often complain of shortness of 

breath, disproportionate to the nasal obstruction observed by the physician. This is 

probably due to the decrease in vital capacity, secondary to stimulation of the nasal 

reflex, due to nasal obstruction. Several studies have shown that increased nasal air 

resistance produces an increase in pulmonary resis- tence, with a decrease in lung 

compliance and, consequently, decrease in alveolar ventilation. Clinically, the patient 

may manifest with fatigue and irritability. In neonates, on the contrary, there seems to 

be reciprocal nasal and pulmonary changes in this case, the observed changes in nasal 

resistance occur in the opposite direction to the pulmonary ones, resulting in a 

stabilization of total air resistance.Puberty and menstrual period - in the pubertal period, 

adolescents may present a complaint of nasal obstruction with no apparent cause. This 

may occur due to the increase of the estrogen level and partially of the testosterone, 

which increase the physiological vasomotor reaction, by a decrease of the 

acetylcholinesterase activity. For the same reasons, these complaints may occur during 

the menstrual period and even during pregnancy.Psychosomatic factors - emotional 



 
 

changes (anxiety, stress, fatigue and anger) can provoke intense vasomotor reactions at 

the level of the nasal cavity, mediated by hypothalamic reflexes. This condition is 

characterized by nasal obstruction and rhinorrhea, and may be accompanied by 

migraine-type headache, which is mediated by the same reflexesEnvironmental stimuli - 

many of the complaints of nasal obstruction are nothing more than the ex-pressure of a 

nasal vasomotor reaction to external stimulus, reflecting a normal function of the nasal 

mucosa, since it serves as an interface between our body and the environment 

environment. Thus, this obstructive picture can be dependent on the composition of 

gases and particles (dust, mold), temperature and the air saturation index in the air. The 

sudden rhinorrhea commonly referred to when in contact with the icy air or shortly after 

a spicy meal are examples of this type of vasomotor reaction.In general, you should 

perform a thorough history and thorough physical examination, particularly of the nasal 

cavities and adjacent structures, in order to determine if the nasal obstruction is of local 

or systemic, physiological or pathological origin. Patients should be consulted about 

unilateral or bilateral, symptom severity (total or partial nasal obstruction), periodicity 

(constant or intermittent), duration of complaint, mode of appearance (sudden or 

progressive), and age of the patient . In some cases, examination of the nasal cavity may 

determine the exact location of the obstruction.In Chinese medicine (systemic 

acupuncture) Renitis is caused by cold wind invasions in the lung canal not treated 

properly, so after a while, the lung can not diffuse energy downward and develops if 

local stagnation, which causes Secretion. Another cause for allergic rhinitis is the 

defense energy deficiency which is also related to the energy of the lung. The causes of 

imbalance are several, and according to them is that the treatment is defined.The main 

symptoms of renitus vary with the causes, and some of them are: salt obstruction, clear 

nasal discharge, moderate or severe headache, sneezing, redness and swelling around 

the nose, pruritus in the eyes, yellowish and purulent discharge, Decreased smell, bitter 

taste in the mouth, among others.For the treatment, we first need to define whether the 

renit is seasonal or perennial, when it is seasonal, the treatment must suit the season, 

since these can be caused by changes in our body, which can cause energetic 

imbalances. Best time to treat the root of the problem is in late summer and early fall. 

The goal of treatment is to tone the defense energy and strengthen the body.When renit 

is perennial (it does not depend on the time of year), treatment can be done at any time 

of the year, and in these cases the goal is to tone the body's defense systems, strengthen 

the lungs, Wind (wind energy) of the body.Several studies have been carried out on 

patients of varying ages (between 3 and 72 years) with allergic and perennial renitus, 

and the results presented are satisfactory, among the conclusions we can mention 

improvement of the symptoms (as well as immediate) and improvement of the quality 

of life. 

Keywords: nasal debridement; Chinese medicine (mtc) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para definir bem o que a Medicina Chinesa representa nada melhor que a citação 

de Qido no livro do Imperador Amarelo (WANG, 2001): 

"A razão pela qual céu e terra podem ser os pais de todas as coisas é que o céu 

tem 8 termos para designar o tempo climático e a terra tem a distribuição dos 5 

elementos a fim de ser o princípio guia de todas as coisas. Todas as mudanças do céu, 

da terra, yin, yang, tem padrões regulares, todas as coisas aderem à lei regular do 

nascimento, de crescimento, maturidade e de se recolher. 

Somente o homem sábio pode seguir a lei da energia lúcida e leve do céu, a fim 

de nutrir sua cabeça que está acima e aprender com o fenômeno da energia turva da 

terra para nutrir seus pés que estão abaixo.  No meio ele pode regular seu comer e 

beber, seguir seus movimentos e sua mente para nutrir as cinco vísceras: 

O pulmão está situado na parte superior do corpo e se encarrega da respiração; 

por isto a energia do céu se comunica com o pulmão. A laringo-faringe é a saída do 

estômago, o qual recebe os cereais e por isto a energia da terra se comunica com a 

laringo-faringe. 

Já que a energia do cento produz o fígado madeira, por isto a energia do fígado 

corresponde ao fígado, como o coração está associado ao fogo, e o raio também 

estáassociado ao fogo, assim como nas gravuras que agradam, a energia do raio faz 

parte do coração. O baço se encarrega de transportar e digerir os cereais, por isto a 

energia da substância essencial do cereal se comunica com o baço. O rim é um sólido, 

de água, por isto a energia da chuva pode orvalhar os rins. 

Tome o yin e o yang do céu e da terra para fazer uma analogia com o yin e o 

yang do corpo humano: quando  o yin e o yang da terra se combinam viram chuva; 

quando a energia vital e o sangue de um homem se unem, fazem suar, por isso o suor 

do homem é chamado de chuva. A energia yang circula pelo corpo todo e a energia do 

vento se espalha pela terra, por isto a "energia do homem" é chamada de vento do céu 

e da terra.  A energia de temperamento violento num homem é como o ribombar de um 

trovão e a energia em contra corente se parece com a ascensão do yang. 

A atividade vital de um homem tem uma estreita semelhança com a energia do 

céu.  Ao se tratar de doença, deve-se seguir a lei e a disciplina do céu e da terra senão 

a atividade vital do paciente pode ser prejudicada, ocorrendo imediatamente uma 

calamidade." 

Assim, vemos que o nosso corpo "limita" o Universo. Somos uma coisa só e 

tudo que fazemos na nossa vida reflete no nosso corpo. Portanto, quanto mais nos 

conhecemos e conhecermos nosso paciente, menos danos causaremos a nós mesmos e 

mais poderemos ajudar àqueles que nos procuram. 

O todo não deve se dispersa; deve permanecer coeso para o perfeito 

funcionamento do conjunto. 
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Assim acreditavam os chineses há mais de três mil anos atrás e assim acreditam 

aqueles que seguem seu caminho, tentando lembrar um mundo já esquecido desta 

conexão, mas com novas e boas perspectivas de associação da medicina moderna 

ocidental e a medicina tradicional chinesa. 
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MATERIAIS UTILIZADOS 

-Agulhas filiformes de aço inox 0,25% x 50 mm 

-Bandeja de aço inox 

-Algodão Hidrófilo 

-Álcool 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

  METODOLOGIA 

Foram tratados 7 (sete) pacientes com obstrução nasal 

O trajeto de energia do canal do T.A.Triplo Aquecedor (San Jiao), começa no 

ângulo ulnar do sulco ungueal do dedo anular por ele passar pelo pescoço, segue pelo 

osso temporal ao longo da margem posterior da concha da orelha para a parte superior 

do ouvido, depois para a região inferior da bochecha e termina da região infra orbital. 

Um outro ramo externo origina-se na região retraulicular e entra no ouvido. Desse 

local segue para o trago cruza com o ramo da bochecha, termina na parte lateral do 

supercílio. 

Pelo percurso do canal, comecei a observar que ao usar essa técnica, os pacientes 

relataram o descongestionamento nasal, assim, passei a aprofundar, TA2 (YEMEN), 

TA3 (ZHONGZHU), TA5 (WAIGUAN) constatei que são usados para beneficiar 

ouvidos, conduzindo para fora o calor do TA, conjuntivite, resfriados e dores de 

garganta. 

Iniciei sua utilização para também descongestionamento nasal e constatei que seu uso 

é tão eficiente quanto bitong, yintang. 
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DESCRIÇAO DO TRAJETO DOS CANAIS 

TA2 (YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) TA5 (WAIGUAN) 

TA2 (YEMEN) – Conduz para fora a calor do triplo aquecedor, dor de cabeça, 

nos dentes e na faringe, avermelhamento na região da cabeça e da face, 

parodontose. 

Beneficia ouvidos e tranquiliza o shem no caso de infecção por calor, 

dificuldade de audição, perda auditiva, zumbido, dor de ouvido, taquiarritimias 

após susto, medo, delírio, mania epilepsia. 

Torna permeável o canal de energia: dores nas mãos e nos membros superiores 

(eventualmente artrites) síndrome de ombro mão, nódulos de heberden e dores 

na garganta. 

Ponto fonte ying, ponto agua apropriado, principalmente nos casos de problemas 

psiconeurológicos causados por calor e problemas locais do canal de energia. 

 

TA3 (ZHONGZHU) – Beneficia os ouvidos, filtra o calor (desvia o fogo) filtra a 

cabeça e os olhos doença, do ouvido dores de cabeça, tontura, conjuntivite, 

resfriados com febre (ataque de vento calor) síndrome shau yang. 

Torna permeável o canal de energia e os vasos luo, alivia dores, problemas nas 

extremidades superior paresias espasmos de dedo ponto corrente shu, ponto 

madeira, ponto de tonificação uma das pontas distantes mais importantes no caso 

de doenças ouvido. 

 

TA5 (WAIGUAN) – Expulsa o vento, auxilia cabeça e ouvidos, filtra o calor e 

regula o yang wei mai, resfriado, doença do ouvido conjuntivite, neuralgia do 

trigêmeo, dores na cabeça, síndrome shi yang. 

Torna permeável canal de energia, problema na região da nuca, coluna cervical, 

sobretudo no caso de distúrbios de inclinação lateral e de rotação e na região 

lateral do cotovelo, bem como do ombro, membro superior no caso de problema 

mão e dedo. 

Ponto luo, ponto de abertura do yang wei mai. Ponto principal para eliminação 

de vento e calor, ponto de analgesia para extremidade superior. 
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CANAL SANJIAO 

SHAOYANG DA MÃO 

Canal primário do sanjiao 

Começa no aspecto ulnar da ponta do dedo anelar e segue entre o quarto e o 

quinto ossos metacarpianos ao longo do dorso da mão. 

Sobe pelo aspecto posterior do antebraço, entre o radio e a ulna os canais do 

intestino grosso e intestino delgado. 

Passa pelo olecrânio da ulna e continua subindo pelo aspecto posterolateral da 

parte superior do braço até o ombro, onde cruza o canal do intestino delgado em 

bing-feng (ID-12)(bingfeng). 

Segue em direção à coluna através de dazhu (B-11)(dazhu), onde cruza o vaso 

governador em dazhui . 

Sobe lateralmente até o ponto mais alto do ombro, onde cruza o canal da 

vesícula biliar. 

Vai pela parte anterior do corpo, para a fossa supraclavicular em Quepen (E-

12)(quepen), e depois se dispersa no ponto médio entre as mamas. 

Conecta-se com pericárdio e depois desce através do diafragma até o abdome, 

passando ao longo do seu trajeto os jiao superior, médio e inferior. 

O canal sanjiao Shaoyang da mão pertence à fase fogo, está associado do ponto 

de vista interior-exterior ao canal do pericárdio e é acoplado com o canal da 

vesícula biliar shao yang do pé, de acordo com a teoria dos seis canais. 

A relação sanjiao-pericárdio é fortalecida ainda mais pelos seguintes fatos: 

- O canal primário do sanjiao conecta-se com o pericárdio. 

- O canal luo de conexão do sanjiao converge com o canal do pericárdio no 

tórax. 

A relação sanjiao vesícula biliar e fortalecida pelo fto de que o canal sanjiao se 

conecta com o canal da vesícula biliar na lateral da cabeça e na parte superior do 

ombro. 

Além disso, é importante notar que: 

O trajeto interno do canal primeiro do sanjiao passa através e liga os jiao 

superior, médio e inferior. 

O trajeto interno do canal primário do sanjiao desce entre as mamas até 

shanzhong  

O canal primeiro do sanjiao sohc por frente e por traz da orelha, bem como 

penetra no ouvido. 

O canal primário sanjiao sobe até o aspecto inferior do olho e os canais primário 

e tendinoso vão até o canto externo do olho. 
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O canal divergente do sanjiao se espelha no vértice. 

O canal tendino do sanjiao se conecta com a raiz da língua 

O canal primário do sanjiao sobe através da bochecha. 

Determinam muitas das ações e indicações dos pontos do canal sanjiao. 
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ESTUDOS DE CASOS 

Nome: D. K. 

Nascimento: 11/12/49 – sexo F 

Idade 67 anos 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente relata ter obstrução nasal há muitos anos, devido ao quadro alérgico. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo feminino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado direito da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado esquerdo, deixando as 

agulhas inseridas 3 min 

 

• Resultado 

A paciente relata que começa a sentir secreção descer pela garganta, apenas por 

um lado das suas narinas, após manipulação do lado que continua obstruído, 

começa a desobstrução total. 
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Nome: J. R. S. O. 

Nascimento: 11/03/89 – sexo F 

Aluna ACU 95 RE 07416 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente relata encontrar-se com obstrução nasal devido ao quadro gripal que 

apresenta. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo feminino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado direito da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado esquerdo, deixando as 

agulhas inseridas 3 min 

 

• Resultado 

A paciente relata que na mesma hora da aplicação começa a sentir secreção 

descer pela garganta. 
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Comentário: No dia seguinte a paciente relata que permanece descendo a 

secreção e já não apresenta obstrução nasal. 

 

 

Nome: P. A. R. 

Nascimento: 04/12/56 – sexo M 

60 anos 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente encontra-se com   obstrução nasal devido ao desvio de ceptro, o qual o 

levou a dois procedimentos cirúrgicos, sendo o primeiro aos 18 anos de idade e 

o segundo aos 40 anos, melhorando o quadro, porém retornando mais tarde 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo masculino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado esquerdo da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado direito, deixando as agulhas 

inseridas 3 min 

 

• Resultado 

O paciente relata que houve uma liberação de aproximadamente 40% da 

obstrução, após 7 (sete) dias retomamos o procedimento sem qualquer alteração. 
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Nome: C. G. V. R.  

Nascimento: 11/11/73 – sexo F 

43 anos 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente relata encontrar-se com obstrução nasal devido ao quadro gripal com 

febre e dor no corpo. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo feminino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado direito da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado esquerdo, deixando as 

agulhas inseridas 3 min 

 

• Resultado 
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A paciente relata que na mesma hora da aplicação começa a sentir secreção 

descer pela garganta. 

Comentário: Após alguns dias do tratamento (único), a paciente relata que os 

sintomas da gripe diminuíram, mas permaneceu as dores no corpo, entretanto 

ocorreu a obstrução nasal. 

 

Nome: A. C. J.  

Nascimento: 02/07/66 – sexo F 

50 anos 

 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 ( ZHONGZHU ) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 ( WAIGUAN ) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente relata encontrar-se com obstrução nasal e leve obstrução nos ouvidos 

devido ao quadro gripal que apresenta. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo feminino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado direito da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado esquerdo, deixando as 

agulhas inseridas 3 min 
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• Resultado 

A paciente relata que na mesma hora da aplicação a obstrução foi imediata, 

incluindo dos ouvidos. 

 

Nome: F. M. M. 

Nascimento: 27/12/58 – sexo M 

58 anos 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropilico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente encontra-se com   obstrução nasal desde criança devido tonsila faríngea 

localizada atrás das fossas nasais, conhecida como carne esponjosa. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo masculino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado esquerdo da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado direito, deixando as agulhas 

inseridas 3 min 

 

• Resultado 
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O paciente relata que quando inserida as agulhas sua narina esquerda desobstrui 

de imediato, entretanto a narina direita permaneceu um pouco obstruída. 

Após nova manipulação em dispersão a narina direita também desobstruiu 

totalmente. 

 

 

Nome: N. S. (menor) 

Nascimento: 23/04/2003 – sexo M 

13 anos 

 

• Tratamento DESOBSTRUÇÃO NASAL 

 

• Pontos utilizados e técnica de agulhamento: 

TA2 (YEMEN) – Punção vertical até 0,5 cun 

TA3 (ZHONGZHU) – Punção vertical obliqua em direção do canal de 0,5 a 1 

cun 

TA5 (WAIGUAN) – Punção vertical levemente obliqua de 05 a 1,5 cm 

 

• Material utilizado 

06 agulhas de 0,25 x 50 mm 

Bandeja esterilizada 

Algodão estéril 

Álcool isopropílico 90% 

 

• Histórico e quadro do paciente 

Paciente encontra-se com   obstrução nasal devido a sinusite crônica com 

duração de aproximadamente 12 meses. 

 

• Técnica Aplicada 

Paciente do sexo masculino, inicia-se a inserção das agulhas nos pontos TA2 

(YEMEN), TA3 (ZHONGZHU) e TA5 (WAIGUAN) no lado esquerdo da 

paciente, encerra-se a inserção das agulhas do lado direito, deixando as agulhas 

inseridas 3 min 
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• Resultado 

O paciente relata desobstrução que houve uma liberação de aprasal de imediato 

após a inserção. 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

TA2 (YEMEN) (YMEN) - PORTA DO FLUÍDO 

 

- Natureza 

Ponto manancial (Ying) 

Ponto água 

 

-Ações 

Clareia o calor na cabeça 

Regula o Yang menor 

Beneficia os ouvidos 

Remove obstruções do canal 

 

- Comentários: Clareia o calor inferior dos canais do T.A e da V.B., 

especialmente em relação a cabeça. 

 

TA3 (ZHONGZHU) (zhongzhu) - Ilha do meio 

- Natureza 

Ponto riacho (she) 

Ponto madeira 

Ponto de tonificação 

 

Ações 

Clareia o calor da cabeça 

Regula o yane menor 
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Beneficia o ouvido 

Subjuga o yang do fígado 

Remove obstruções do canal 

Comentários: TA3 (ZHONGZHU) em minha experiência, movimenta o Qi e 

elimina estagnação. 

 

TA5 (WAIGUAN) (waiguan) - Porta externa 

- Natureza 

Ponto de conexão (luo) 

Ponto de abertura do vaso yang de conexão (yang wei mai) 

 

Ações 

Expele o vento calor 

Beneficia os ouvidos 

Clareia o valor da cabeça 

Subjuga o Yang do fígado 

Remove obstruções do canal 

 

Indicações - Hemorragia nasal 

 

Conclusão: Foram tratados sete pacientes em crise de obstrução nasal, com 

resultados satisfatórios em todos os casos. 

Biografia 

Manual da Acupuntura - Peter Deadman e Mazin Al-khafti com Kevin Baker 

Os fundamentos da medição chinesa - Giovanni Maciocia 

Prefácio de Dr. Su Xin Mine 
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