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RESUMO 

 

 

O fundamento deste trabalho é abordar através de pesquisas bibliográficas, os aspectos dessa 

técnica inovadora de aplicação de Moxa, já integrada no Serviço Nacional de Saúde da República 

da China. Entende-se Moxabustão Calor Sensitivo uma técnica assentada no princípio de Pontos 

Sensíveis ao Calor, denominados Acupontos. Os Acupontos são lugares Sensíveis na superfície do 

corpo que emergem durante o processo da doença e são onde a Acupuntura e a Moxabustão podem 

ser a prevenção e tratamento de doenças. Uma grande reação desencadeada por pequena 

estimulação é a reação característica de Acupontos Sensibilizados, pela estimulação externa 

apropriada, o tipo mais comum de terapia de Moxabustão utilizada na clínica é a Moxabustão 

Suspensa, que trata a superfície do corpo sem tocar a pele. Ao aplicar a estimulação por Calor em 

Pontos de Acupuntura, a Moxabustão Suspensa ativa o sistema regulatório inato do corpo, o 

Sistema de Canais, para reequilibrar a fisiologia e a patologia. A lógica é: se tem uma doença o 

ponto aparece, quando tratado ele desaparece. Essa técnica foi criada e desenvolvida ao longo dos 

últimos 30 anos no seio da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Jiangxi, da República 

Popular da China. Sob a orientação do Professor Doutor Chen Rixin, foram realizados diversos 

estudos em milhares de pacientes, através dos quais se demonstrou a eficácia desta abordagem.  

 

Palavras-chave: Moxabustão, Calor Sensitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The basis of this work is to approach through bibliographical research the aspects of this innovative 

technique of Moxa application, already integrated in the National Health Service of the Republic of 

China. Moxibustion Sensitive Heat is a technique based on the principle of Points Sensitive to Heat, 

called Acupoints. Acupuncture Points are sensitive places on the surface of the body that emerge 

during the disease process and are where Acupuncture and Moxibustion can be prevention and 

treatment of diseases. A large reaction triggered by small stimulation is the characteristic reaction of 

Acupoints Sensitized to appropriate external stimulation, the most common type of Moxibustion 

therapy used in the clinic is the Moxibustion Suspended, which treats the surface of the body 

without touching the skin. When applying heat stimulation to acupuncture points, Suspended 

Moxibustion activates the innate regulatory system of the body, the Channels system, to rebalance 

physiology and pathology. The logic is: if you have a disease the point appears, when treated it 

disappears. This technique was created and developed over the past 30 years within the Jiangxi 

University of Traditional Chinese Medicine in the People's Republic of China. Under the guidance 

of Professor Chen Rixin, several studies were carried out on thousands of patients, through which 

the effectiveness of this approach was demonstrated. 

 

Keywords: Moxibustion Heat Sensitive Heat-Sensitive Moxibustion. 
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1.1   INTRODUÇÃO 

 

 A utilização das propriedades terapêuticas do Calor tem sido empregada pelo homem, 

provavelmente, desde os tempos mais remotos. A sensação de conforto proporcionada pelo 

aquecimento do sol ou de outras fontes fez com que os homens descem um valor importante 

ao Calor, sendo que Wang  Xue Tai, grande praticante e pesquisador contemporâneo, relata 

que: “Na sociedade primitiva, quando as pessoas estavam se aquecendo junto ao fogo, elas 

acidentalmente perceberam que a aplicação de Calor sobre a região do abdome poderia aliviar 

sintomas como dores abdominais, distensão e plenitude abdominal”. (FILHO, 2015). 

 Sendo que esta  indicação do Wang Xue Tai seria uma das possíveis origens para 

prática da Moxabustão, que então passou a integrar o sistema terapêutico da Medicina 

Chinesa, em conjunto com Fitoterapia, Dietoterapia, Massagem (Tui-Na), exercícios de (Qi 

Gong) e principalmente Acupuntura. Wang Xue Tai, realizou  uma ampla pesquisa histórica 

sobre a utilização da Moxabustão em textos clássicos médicos e filosóficos da China. 

Pesquisa esta que culminou com a publicação de artigos científicos no ano de 1964, 

posteriormente recompilado em inglês em 1984, que serve de base para boa parte das citações 

históricas referentes à Moxabustão até os dias de hoje. 

 O desenvolvimento da Acupuntura e Moxabustão fez com que ocorresse uma grande 

integração destas técnicas, visto atualmente o termo genérico Zhen Jiu, que normalmente é 

empregado para indicar Acupuntura, na verdade significa agulha e Moxa. (FILHO,2015) 

 Conforme foi  dito na Universidade de Medicina Chinesa de Shangdong a importância 

da passagem do Huang Di Nei Jing, especificamente no Ling Shu Cap.73: “Se Acupuntura 

não funcionar, Moxabustão deve aplicar”. É importante destacar também que em Nanchang o 

1° Hospital Afiliado da Universidade de Medicina Chinesa de Jiangxi possui um ramo 

dedicado à Moxabustão que seria o único hospital especializado em Moxabustão da China 

(Jiangxi Hospital of Heat-Sensitive Moxibustion) sob orientação Dr. Chen Rixin esta 

modalidade tem por base a indução de uma sensibilização do local, assim como diferentes 

sensações relacionadas com o estímulo da Moxabustão. (FILHO, 2011). 

 Na Universidade de Jiangxi (FILHO, 2009), foi desenvolvida uma nova modalidade 

de aplicação de Moxabustão que é conhecida por Heat Sensitive Moxibustion Therapy 

(Moxabustão do Calor Sensitivo) pelo Dr. Chen Ri Xin. Esta modalidade tem por base a 
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indução do Calor da Moxabustão, sensações estas que segundo ele podem aparecer de modo 

isolado ou em combinações. Este método desenvolvido pelo Dr. Chen é empregado mediante 

o uso de bastões de Moxa. 

 Dentre as principais Sensações da Moxabustão descritas pelo Dr. Chen Ri 

Xin na aplicação do método ele destaca: (Filho, 2015) 

 

Penetração do Calor: Os pacientes relatam a percepção do Calor no nível mais 

superficial e em seguida relatam a sensação de que este Calor penetrou mais 

profundamente na pele e tecidos, podendo ser descrito como atingindo as estruturas e 

órgãos internos; 

Expansão do Calor: Os pacientes relatam a percepção do Calor se espalhando ao 

redor da região que esta sendo estimulada, normalmente nas camadas cutânea e 

subcutânea por uma área normalmente descrita como tendo cerca de 10cm de 

diâmetro; 

Transmissão de Calor: Os pacientes relatam a percepção do Calor se propagando em 

direções especificas ou ainda como se o Calor estivesse seguindo e podendo ser 

percebido em regiões ou mesmo órgãos internos distantes do local original do 

estimulo; 

Sensações não termais: Os pacientes podem relatar diferentes sensações como 

desconforto, peso, entorpecimento, pressão ou ainda frio na região estimulada ou 

mesmo em locais mais distantes, de modo similar ao que ocorre com o De Qi na 

prática da Acupuntura.  

 

 O Dr. Chen Ri Xin sobre o tema: “A obtenção da chegada do Qi e a 

Sensação da Moxabustão é de vital importância para garantir que a Moxabustão seja efetiva. 

Induzir a Sensação da Moxabustão e o mesmo que induzir a chegada do Qi na prática da 

Acupuntura.  Ambos são sinais de que o Qi do Canal foi estimulado e está sendo 

movimentado, e indicam um efeito terapêutico positivo.”  

 De acordo com o método conhecido por Heat Sensitive Moxibustion 

Therapy (Terapia Moxabustão Calor Sensitivo) criado Dr. Chen Ri Xin, onde se utiliza o 

estimulo com bastões de Moxa, a dosagem da aplicação e determinada pelo paciente, visto 

que a aplicação da Moxabustão deve induzir uma sensibilização do local e o tratamento deve 

ser mantido até que esta resposta do paciente tenha desaparecido.  
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 O Dr. Chen após a publicação de diversos estudos concluiu que a aplicação 

do Moxabustão por períodos suficientemente longos em locais devidamente Sensibilizados 

pelo Calor seria uma estratégia terapêutica mais racional e eficaz que a aplicação de 

Moxabustão em Pontos fixos por períodos de tempo previamente determinados.  

 

  Prof° Zhang Bo, (Universidade Jiangxi de MTC 2017.11) decreve em seu 

curso de MXCS ministrado com exclusividade no Brasil ano 2017, na Universidade Anhembi 

Morumbi Bresser Mooca as diferenças entre MXCS e Moxabustão Tradicional. 

 

Sensibilidade: MXCS transmite varias Sensações de Calor e já descrita anteriormente e 

protocolada como indicativo de resposta ao tratamento, utilizando apenas bastões de Moxa 

para sensibilização dos Acupontos Sensíveis.  

Já Moxabustão tradicional utiliza acessórios, como: Caixa de Moxa, Gengibre, Alho entre 

outros para a realização da Moxabustão, mantendo o calor estável sem variações de Calor 

através do conceito de Tonificação ou Dispersão com estimulação em Pontos Fixos. 

 

Os Pontos: MXCS os Acupontos são estimulados pelo Calor e tem Estados Sensitivo e o 

Estático. Os Estados Sensitivos são muito diferentes, o Estado Sensitivo ao Calor é um deles. 

Os Pontos Sensitivos reagem muito a pequenas estimulações. Localizamos os Pontos 

Sensitivos segundo as reações da pessoa para melhor efeito.  

Moxabustão tradicional, se utilizando Moxabustão direta ou indireta em pontos fixos, sem a 

busca por Acupontos Sensíveis ao Calor. 

 

Método de aplicação: MXCS utiliza bastões de Moxa variando entre um, dois ou três bastões 

dependendo do caso, paciente, e   na busca pela Sensibilização dos Acupontos. 

Moxabustão tradicional: além dos bastões, lã de Moxa, Moxa sem cheiro, sem fumaça, Moxa 

elétrica, além dos recursos complementares para aplicação da Moxabustão nos pontos, 

visando o efeito do ponto escolhido para tratamento. 

 

Dose: MXCS é entre 30 á 40 minutos, dependendo do caso pode ser um pouco mais de tempo 

suficiente para tratar doenças. Moxabustão tradicional 10 á 15 minutos, não suficiente para 

efeito de tratamento. 

 

Efeito: MXCS esses Acupontos só reagem ao Calor, gerando grande efeito. 
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Moxabustão tradicional tem efeito sobre a função do Ponto estimulado, Ponto fixo. 

  Entre os métodos de aplicação de MXCS e Moxabustão tradicional, podemos concluir que a 

maior diferença está em dois pilares: “Primeiro em termos da localização dos Acuponto”. “E 

segundo no tempo de atuação”. O MXCS e a Moxabustão suspendida tradicional administram 

  Calor para Pontos de Acupuntura de maneiras semelhantes. No entanto, eles diferem nos 

quatro aspectos da Sensação, Localização, Dosagem e Efeito Terapêutico. A diferença 

fundamental entre a MXCS e a Tradicional, consiste na utilização de Acupontos Sensíveis ao 

Calor na primeira, e Pontos fixos dos Canais na segunda. (Chen, 2017; IMT oficial). 

 

 A partir de agora iremos abordar a maioria dos aspectos que tangem esta técnica inovadora 

de Moxabustão Calor Sensitivo (MXCS), então irei começar descrevendo sobre os 

Acupontos. O que é um Acuponto? Os Acupontos são lugares sensíveis na superfície do 

corpo que emergem durante o processo da doença, podem ser tipos de sensibilização mais 

tranquilizados ou sensibilizados, podendo ainda ser divididos em Calor Penetrante, Calor 

Distal, mas não local, Calor Profundo mas não superficial e Sensações não térmicas. 

No estado saudável, não se sente a existência dos Acupontos; mas quando doente, terá 

alterações nos Acupontos correspondentes aos Zang-Fu afetados (Zhang Bo Jiangxi, Anhembi 

Morumbi 2017).  

Lingshu: Acupontos são sítios onde circula o Qi e o Shen, não são músculos nem 

ossos. 

Lingshu: quando os Zang estão doentes, usamos os pontos Yuan; 

Lingshu: quando os Shu dorsais estão doentes, pressionam-se estes pontos e a pessoa 

pode sentir dor. Os Acupontos são locais onde demonstram ações das doenças sendo 

também o sítio para fazer o tratamento. São Zonas Sensitivas no processo da doença, 

podendo ser usados para regular a função de Órgãos e Vísceras (Zang Fu), prevenir ou 

tratar doenças. (Chen, Xie, 2017). 

 

As indicações clínicas e perspectivas da MXCS: 

Todas as doenças podem ser tratadas com Moxabustão Tradicional. 

Toda as doenças quando aparecerem Pontos Sensíveis ao Calor, seja Calor, seja Frio, seja 

Deficiência, seja Excesso, podemos usar MXCS, por ser fácil aplicação, eficaz, sem efeito 

secundário, amplas indicações e boas perspectivas. (Chen Rixin, 2017). 
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Nos estudos sobre MXCS no Brasil, no módulo do Nivel 1 do curso de formação Terapeuta 

Moxabustão Calor Sensitivo com Dr Chen Rixin, e em suas explicações Dr° Chen pede para 

sua aluna da Universidade de Jiangxi Prof  Dr Xie Dingyi dar alguns exemplos que aqui serão 

mencionados. “Quando a Sensação da Moxabustão aparece, os sintomas ficam aliviados”. 

(Chen, 2017). 

1. Aplicar Moxabustão no Ponto B12 (Fengmen). A Sensação da Distensão atinge o ombro e 

a dor crônica do ombro alivia. 

2. Aplicar Moxabustão no Ponto VB34 (Yanglingquan). A Sensação da Distensão atinge a 

zona lombar, a lombalgia alivia. 

3. Aplicar Moxabustão no Ponto BA6 (Sanyinjiao). O Calor atinge o abdomen inferior, o 

acumulo no abdômen inferior melhorou. 

4. Aplicar Moxabustão no Ponto E25 (Tianshu). A Sensação do Calor entrou intraperitoneal a 

disfunção crônica do intestino melhorou bastante.     

      

 As Cinco Características dos Pontos Sensitivos são: 

1. Os Pontos são muito Sensíveis ao Calor 

2. O fenômeno dos Pontos Sensitivos é muito comum 

3. A localização dos Pontos Sensíveis é dinâmica 

4. A localização dos Pontos relacionam-se com doenças 

5. A chegada do Qi é mais forte que o normal 

A técnica de MXCS aumenta o efeito da Moxabustão,  a transmissão do Qi do Canal é a 

manifestação da Circulação do Qi. É o sinal da ativação da capacidade interna do corpo de se 

auto-regular. O efeito fica mais forte quando a transmissão do Qi for mais forte. A chave para 

o efeito da Moxabustão é a chegada do Qi. Localizam-se os Pontos segundo as sensações 

obtidas pela aplicação da MXCS, e a utilização destes Pontos pode aumentar o efeito do 

tratamento. 

 

Os 6 tipos de Sensação da MXCS: 

1. Penetração do Calor: a Sensação do Calor dirige-se da superfície ao interior do corpo, 

podendo chegar aos Órgãos Internos (Zang). 

2. Propagação de Calor: o Calor propaga-se em todas as direções. 

3. Transporte da Sensação de Calor: o Calor é transportado numa determinada direção. 

4. Sem Calor ou com Pouco Calor no local de aplicação, mas Forte Sensação de Calor na 

Zona afetada. 



13 

 

 

5. Sem Calor ou com Pouco Calor na superfície, mas com Forte Calor sentido na  

profundidade. 

6. Outras Sensações: Sensação de Peso, Distensão, Pressão, Dor, Formigamento no local ou 

afastado do local de aplicação. 

Os Pontos Sensitivos dependem da reação à Moxabustão. Quando se obtiver uma ou mais das 

Sensações anteriores, isto indica a existência no local de um Ponto Sensitivo. Na prática 

utilizamos um   guia para descobrir os Pontos Sensitivos: 

 

                               

Guia Prático Localização de Pontos Sentitivos:  

 

Dois Passos, Três Requisitos, Quatro Métodos. 

Dois Passos: Localização Geral  representação (fig.1). 

 

Fig. 1 Localização Geral; Pontos Tradicionais ou Localização Anatômica 

(http://www.ufjf.br/proplamed/files/2010/07/Fig.-5.png) 

 

 

 

 

 

http://www.ufjf.br/proplamed/files/2010/07/Fig.-5.png
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Dois Passos: Localização Concretizada representação fig. 2 e 3 abaixo 

  

               

Fig. 2 e 3 Localização Concretizada com base na localização geral, descobrir a localização exata do Ponto. 

(Ilustração M. Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

Três requisitos: O mais importante na MXCS é localizar corretamente os Pontos Sensitivos. 

Conhecer bem a Sensação da MXCS 

Escolher a postura adequada e o método da MXCS 

Ambiente tranquilo e a mente calma. 

Quatro Métodos: Moxabustão Circular, Seguir Canal, Bicada de Pardal, com Calor 

Moderado. 

Moxabustão Circular representação fig.4  

 

 

 

Fig.4 Moxabustão Circular (Ilustração M. Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

https://www.linkedin.com/in/marjoleink/
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Seguir os Canais  representação fig.5  

 

 

Fig. 5 Seguir os Canais (Ilustração M. Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

 

 

Picada de Pardal representação fig.6  

 

 

 

Fig. 6 Bicada de Pardal (Ilustração M. Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

https://www.linkedin.com/in/marjoleink/
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Calor Moderado representado fig.7 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Com Calor moderado (Ilustração M. Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

A chave de aplicação para detectar os Pontos: 

Escolher os Pontos Sensíveis que chegar ou passar pela Zona afetada; 

Escolher os Pontos mais Sensíveis a Moxabustão; 

Escolher os Pontos Sensíveis sem Sensação de Calor. Os Pontos Sensíveis doloridos são 

melhores que os com Sensação de Distensão. 

Durante o processo da procura dos Pontos Sensitivos, o paciente deve concentrar-se em sentir 

a alteração da Sensação da Moxabustão, quando obtiver as sensações mencionadas, deve 

avisar o terapeuta imediatamente. 

Os Acupontos identificam-se de acordo com sua Sensibilidade ao Calor, os Acupontos são 

locais onde demonstram ações das doenças sendo também o sítio para fazer o tratamento. São 

Zonas Sensitivas no processo da doença, podendo ser usados para regular a função de Órgãos 

e Vísceras (Zang Fu), prevenir ou tratar doenças. 



17 

 

 

O Acupontos tendo Estados Distintos, não diferenciam apenas pela sua localização, 

identificam-se de acordo com sua Sensibilização ao Calor. Quatro maneiras de estimulação 

dos Acupontos Sensíveis ao Calor estão representadas nas (figuras 8,9,10,11). 

 Um Acuponto 

 

 

Fig: 8 (Ilustração Marjolein Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dois Acuponto 

 

https://www.linkedin.com/in/marjoleink/
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Fig: 9 (Ilustração Marjolein Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

 

  

Método Intermitente 

 

 

Fig: 10 (Ilustração Marjolein Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

 

 Método Móvel 
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Fig. 11 (Ilustração Marjolein Kassenaar https://www.linkedin.com/in/marjoleink/) 

 

 

 As sensações de Moxabustão são os sentimentos físicos experimentados 

pela pessoa que recebe Moxabustão.  A chave para obter um efeito terapêutico positivo com a 

Moxabustão reside nessas Sensações e são particularmente importantes na MXCS. Obter a 

chegada do Qi é de vital importância para garantir Sensações de Moxabustão, é o mesmo que 

provoca a chegada do canal Qi na Acupuntura. Ambos são um sinal de que o canal Qi foi 

estimulado e deslocado. 

 O primeiro passo na MXCS é o acesso a Pontos de Acupuntura Sensíveis ao 

Calor, o que é necessário para alcançar um efeito terapêutico positivo. Para isso, é preciso 

familiarizar-se com as Sensações de Sensibilização ao Calor, usar as ferramentas adequadas e 

executar a Moxabustão corretamente. A melhor ferramenta para procurar Acupontos 

Sensíveis ao Calor é a Moxabustão Suspensa usando uma vara de Moxa. O paciente deve 

sentar-se ou deitar-se em uma sala silenciosa entre 20 a 30 graus Celsius com a parte do corpo 

a ser explorada totalmente exposta. O paciente deve ser solicitado a relaxar os músculos, 

respirar regularmente e concentrar-se em sentir as sensações no local recebendo Moxabustão. 

 Os Acupontos Sensibilizados pelo Calor são lugares na superfície do corpo 

que refletem a presença de doença.  Diretamente ou indiretamente, eles refletem a localização, 

a natureza e o mecanismo de uma doença. Os Acupontos Sensíveis ao Calor aparecem em 

diferentes lugares sob várias circunstâncias, e a exploração é realizada em duas etapas; local e 

localização precisa. 
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Princípios de Seleção de Pontos no MXCS 

 1. Os seguintes tipos de Acupontos Sensíveis ao Calor são preferidos no MCXS: 

Acupontos Sensíveis ao Calor ao longo dos Canais da parte do corpo afetada. 

Pontos de Acupuntura Sensíveis ao Calor que, ao longo de exibições de sensações ou dor não-

calor, são preferidos sobre dor e distensão. Pontos de Acupuntura Sensíveis ao Calor que 

provocam sensações relativamente fortes. 

 2.O MXCS usa varas de moxa para administrar Moxabustão Suspensa, que pode ser ainda 

dividida em Moxabustão leve de um Ponto, Moxabustão suave de duplo ponto, Moxabustão 

suave triangular, retransmissão de Moxabustão leve e Moxabustão de costas e forte ao longo 

do canal. 

3.O fluxo de um ajuste de MXCS começa com a localização de Acupontos Sensibilizados 

pelo Calor, explorando Diferentes Sensações, decidir qual o método de Moxabustão a 

administrar de acordo com o tipo de Sensibilização ao Calor,  a dosagem de Moxabustão 

individualizada e interrompendo a Moxabustão quando a Sensibilidade ao Calor desaparece. 

 Algumas das Sensações de Calor quando aplicado MXCS 

 

Fig.12 Calor Penetrante (Livro Heat sensitive Moxibustion, Chen Ri-xin, 2013) 
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Fig. 13 Expansão de Calor (Livro Heat sensitive Moxibustion, Chen Ri-xin, 2013) 

 

 

Fig 14 Transmissão de Calor (Livro Heat sensitive Moxibustion, Chen Ri-xin, 2013) 
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OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho é de realizar um levantamento bibliográfico sobre 

esta técnica inovadora que Dr. Shen Rixin vem estudando ao longo de 30 anos, bem como 

suas características na execução do tratamento em pacientes com desequilíbrios, descrevendo 

os аspectos funcional da técnica, como otimizar o tratamento, e os métodos a serem 

utilizados. Esse pretende situar e divulgar aos profissionais da MC interessados na utilização 

da Moxabustão, e do público em geral, e no que diz respeito à extrema relevância e a 

necessidade de preservação dos conhecimentos adquirido ao longo de uma jornada de estudos 

e na formação de MXCS. 

 O “Programa de Formação e Moxabustão de Calor Sensitivo” é um produto 

de formação desenvolvida no âmbito de uma parceria entre a Universidade de Medicina 

Tradicional Chinesa de Jiangxi e o Instituto de Medicina Tradicional (IMT;Portugal;Lisboa). 

O seu modelo de desenvolvimento e implementação foi desenhado no sentido de garantir que 

a propriedade intelectual desta técnica, se mantém sob o controle da Universidade de 

Medicina Tradicional Chinesa de Jiangxi. 

 Por ser uma terapia não invasiva é considerada segura e natural. Com está 

técnica ativam-se as funções naturais do organismo, estimulando a capacidade regeneradora 

do mesmo, evitando-se, sempre que adequado, os efeitos secundários do uso de medicamentos 

comuns. O sucesso desta técnica na China nos últimos vinte anos levou ao seu 

reconhecimento, no ano de 2015, pela WFCMS- World Federation of Chinese Medicine 

Societies, constituindo-se um Comité Especializado em Moxabustão de Calor Sensitivo, 

presidido pelo próprio Professor Chen Rixin. 
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DESENVOLVIMENTO  

Histórico 

No sul da China no Hospital afiliado à Universidade de Jiangxi de estudos e pesquisa de 

Medicina Tradicional Chinesa começou em 1988. 

A equipe de Moxabustão liderada pelo professor Chen Rixin encontrou algum fenômeno 

estranho que ainda não pode ser explicado pela medicina moderna quando o corpo humano 

está em estado de doença ou sub-saúde, os Pontos relacionados são Sensíveis ao Calor, deve 

se aplicar o tratamento de Moxabustão nos Acupontos sensibilizados pelo calor. 

Parece Penetração de Calor, Extensão de Calor que se propaga em todas direções, Calor na 

área Circundante, o Calor é Transportado numa determinada direção, mas não no centro do 

Ponto, Calor no Interior Profundo transfixado, mas não na superfície forte calor sentido na 

profundidade, outras sensações: Peso, Distensão, Pressão, Dor, Formigamento no local ou 

afastado do local da aplicação, estas são seis situações de Acupontos Sensibilizados ao Calor. 

Em 2016 foi apresentado o Programa de Formação de Moxabustão de Calor Sensitivo para 

Países de Língua Portuguesa nas Jornadas de Cultura e Medicina Tradicional Chinesa. 

Em 2015 foi criado O Departamento de MXCS do IMT e apresentado nas II Jornadas de 

Cultura e Medicina Tradicional Chinesa do IMT, neste mesmo ano a técnica MXCS ganhou o 

segundo prêmio nacional de Ciências e Tecnologia. 

Em 2014 foi apresentada pela primeira vez na Europa, nas I Jornadas de Cultura e Medicina 

Tradicional do IMT.   

Em Setembro de 2011 é criado o primeiro hospital especificamente de Moxabustão Calor 

Sensitivo em Nanchang (capital de Jiangxi). Esse foi um forte sinal de que a técnica da 

Moxabustão Calor Sensitivo se tornou numa prática clínica de sucesso. 

No dia 29 de Setembro de 2010 a MXCS foi integrada no Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, MXCS foi apresentada no Congresso anual da Associação Chinesa da 

Acupuntura e Moxabustão. 

Em 2009, o SATCM- (State Administration of Traditional Chinese Medicine), autorizou a 

construção de um laboratório de MXCS e um laboratório de Nível 3 para o estudo dos 

Acupontos Sensíveis ao Calor, a MXCS em 2009 também foi apresentada no Congresso anual 

da Associação Mundial da MTC. 
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Em 2008, MXCS ganhou o segundo prêmio de Ciências e Tecnologia da Associação Chinesa 

de Acupuntura e Moxabustão. 

Em 2007, a MXCS ganhou o primeiro prêmio de Ciências e Tecnologia a província de 

Jiangxi. 

Em 28 Outubro de 2006, o resultado científico foi aprovado pela província Jiangxi. 

Professor Shi Xuemin membro da Academia Chinesa de Engenharia e o presidente da 

Associação da Acupuntura e Moxabustão comentaram: 

É uma técnica inovadora. 

Atingiu o nível superior na área da Moxabustão. 

Robert Mundell, vencedor do Prêmio Nobel da Economia, também conhecido como “Pai da 

moeda Euro”, teceu grandes elogios após experimentar o tratamento de MXCS. 

Com relação a situação da Moxabustão Calor Sensitivo na China e no resto do mundo, MXCS 

foi definida como projeto nacional de formação avançada. 

Foi aprovada para ser usada no tratamento da Síndrome Dolorosa Miofascial pela SATCM, 

52 turmas com 13.308 especialistas formaram-se em Moxabustão Calor Sensitivo num 

programa de formação avançada organizada pela SATCM e pela Associação Chinesa da 

Acupuntura e Moxabustão. 

Foram publicados oito livros sobre MXCS, um em inglês e três em Japonês. 

Nos últimos cinco anos, foram publicados 269 artigos de MXCS, 25 deles foram publicados 

em revista de referência. 

 

ARTIGOS 

 

A moxabustão sensível ao calor (MXCS) é uma forma de tratamento para dor e disfunção 

associado a condições músculo-esqueléticas na China que envolve a administração de 

suspensão, em determinados pontos sensíveis ao calor. 

Moxabustão na Acupuntura sensível ao calor foi usado para várias doenças, como, hérnia 

disco lombar e síndrome de fibromialgia. Isto originou-se da observação de que moxabustão 

suspensa em determinado corpo locais provocados pela sensibilidade ao calor. 

Os pacientes parecem se sensibilizar termicamente, estimulação de moxabustão em certo 

locais, conforme indicado pelas sensações de calor forte ou calor penetrando no corpo 

(penetração de calor), espalhamento de calor ao redor do local de estimulação (expansão de 

calor) ou calor conduzido em certas direções e atingindo algum regiões do corpo ou mesmo 

órgãos internos distantes da estimulação sítio (transmissão de calor) . Esses acupontos 

sensíveis ao calor os locais não são fixos, mas podem, durante a progressão de doença, mudar 

dentro de certo intervalo, centrado em pontos de Acupuntura. No entanto, a moxabustão 
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convencional é aplicado em pontos de Acupuntura fixos. Da nossa evidência empírica, 

formulamos a seguinte hipótese: Moxabustão em pontos de Acupuntura sensíveis ao calor tem 

melhor eficácia do que a Acupuntura fixa pontos. 

Rixin Chen,1 Mingren Chen,1 Tongsheng Su,2 Meiqi Zhou,3 Jianhua Sun,4Jun Xiong,1 

Zhenhai Chi,1 Dingyi Xie,1 Bo Zhang1http://aim.bmj.com/ on May 22, 2015 - Published by 

group.bmj.com 

   Este estudo mostra que o Calor-Sensível a Moxabustão pode ter um efeito curativo 

comparável para Seretide (salmeterol / fluticasona) na asma. Para comparar os efeitos 

curativos de Moxabustão Sensível ao Calor com convencional drogas na asma persistente 

crônica e procuram uma valiosa terapia para substituir a medicina ocidental. 

Comparado com a moxabustão convencional, Acupuntura e diclofenaco sódico, Moxabustão 

Sensível ao Calor no tratamento da LDH é superior em eficácia. Outros ensaios em larga 

escala são necessário, definir o papel da moxabustão sensível ao calor no tratamento desta 

doença. 

Um total de 6 ensaios envolvendo 580 pacientes foram incluídos. A metanálise mostrou que o 

total taxa de efetividade na moxabustão sensível ao calor grupo foi significativamente 

diferente quando comparado com moxabustão convencional e diclofenac sódico, mas 

semelhante ao da Acupuntura. 

A taxa de cura na moxabustão sensível ao calor grupo foi significativamente diferente quando 

comparado com moxabustão convencional e diclofenaco sódico, mas semelhante à da 

Acupuntura. 

Em termos de Associação Ortopédica Japonesa pontuações, diferenças significativas foram 

observadas em índices subjetivos, índices objetivos e vida diária subescalas. Dois ensaios 

relataram que não havia eventos adversos durante o período de tratamento. Rixin Chen, Jun 

Xiong, Zhenhai Chi, Bo ZhangOnline Submissions: http://www.journaltcm.com J Tradit Chin 

Med 2012 September 15; 32(3): info@journaltcm.com ISSN 0255-2922 © 2012 JTCM. All 

rights reserveJTCM | www. journaltcm. com September 15, 2012 | volume 32. 

 

Chen Rixin introduziu um método combinado de Moxabustão: o primeiro passo, a 

"Moxabustão Circular" aumentou a temperatura da pele, de modo que a exposição à 

Acupuntura de Moxabustão Sensível ao Calor; o segundo passo de "Moxabustão Picante", 

que  é um processo de excitação de pulso de Calor, Acuponto de Moxabustão térmico aberto; 

O terceiro passo "Moxabustão", promovendo a produção de diatermia, Calor de Expansão, 

Calor de Moxabustão de Calor no corpo, através da condução de ar, Calor Distante, Calor 

Profundo, na área afetada pelo Calor. 

Comunique-se com os pacientes no processo de tratamento clínico e perguntando sobre as 

Sensações de Calor, usando o posicionamento de exploração de Sensação de Moxabustão, 

assim foi realizado detecção de infravermelho térmico com base no posicionamento 

preliminar. Chen Rixin e sua equipe por técnica de imagem térmica infravermelha provaram 

20 tipos de acidentes térmicos de Acupuntura térmica alta incidência,  formaram um mapa de 

distribuição de probabilidade, para conseguir um posicionamento preciso. 
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Chen Rixin lê os clássicos, combinados com casos clínicos, muitos experimentos, uma nova 

compreensão e definição de Acuponto: Acuponto (nome do Acuponto) está associado ao 

estado da doença e dinâmico ao mundo exterior. 

O Acuponto de Moxabustão Sensível ao Calor a equipe levou 26 anos para encontrar, 

exercitar e despertar o próprio potencial de ajuste do corpo, para controlar a função dos 

órgãos do corpo e, portanto, efeitos colaterais mais seguros e não tóxicos, tratamento mais 

eficaz de muitas doenças.  

 

Nesta foto  Dr Chen Ri Xin  aplicando MXCS e a Universidade Jiangxi China. 

 

        

Fig 15. http://www.biyun.se/en/expertlakare-fran-kina-kommer-till-biyunakademin-25-269/ 

 

Chen Rixin, nascido em novembro de 1956, médico-chefe da TCM, professor, doutorado 

supervisor, especialista em Acupuntura e Moxabustão, goza do subsídio especial do Conselho 

Estadual. Ele tem se empenhado na herança e inovação da moxabustão há séculos, 

apresentando a "teoria da Sensibilização dos Acupontos", que fundamenta a "terapia de 

Moxabustão Sensível ao Calor" e melhora substancialmente a eficácia clínica da Moxabustão. 

Esta nova tecnologia foi posta em uso em 27 províncias e regiões autônomas na China, 

inicialmente moldando o padrão de "Tianjin do norte é conhecido por Acupuntura, o sul de 

Jiangxi é conhecido por Moxabustão". O professor Chen é proficiente na aplicação de terapia 

de Moxabustão Sensível ao Calor para várias doenças como acidente vascular cerebral 

(infarto cerebral), artralgia (doença das vértebras cervicais), doença do lumbago (hérnia do 

disco lombar), paralisia facial (neurite facial), doença da artralgia do joelho (osteoartrite da 

joelho) e outras doenças clínicas difíceis, conseguindo efeitos favoráveis. 
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1.2 Definição 

O Brаsil é o primeiro país de Língua Portuguesa a receber a formação MXCS e o primeiro no 

mundo a receber no próprio país. Eles na China já receberam alunos do Canadá, Japão, 

França, Austrália, Singapura, Estados Unidos e Nova Zelândia para formação de MXCS. Mas 

de 100 hospitais Chineses enviaram médicos para estudar a técnica.  

Tive a oportunidade de conhecer o Dr Chen no ano 2017 onde ele ministrava o curso de 

MXCS para alunos aqui do Brasil. Fiz parte desta turma e estudei o módulo de Nível 1 

Terapeuta de Moxabustão de Calor-Sensitivo, ministrado por um de seus alunos, o Prof Zhen 

Hai Chi Universidade de Jiangxi, em parceria com Instituto Medicina Tradicional (IMT), e a 

Universidade Anhembi Morumbi (2016).  

Finalizei o modulo Nivel 1 com próprio idealizador da técnica MXCS Dr Chen Rixin e sua 

aluna Prof Xie Dingyi, onde dizia que a equipe de Acupuntura e Moxabustão da Universidade 

fez uma descoberta ao longo de 30 anos de estudo: o fenômeno de Pontos Sensíveis ao Calor 

(Chen,2017). 

Para confirmação do fenômeno de Pontos Sensíveis ao Calor, junto com sua equipe utilizou 

imagem computadorizado Imagiologia por infra-vermelho percebendo quando usada MXCS 

em determinados pontos o Calor se propaga, espalha, ascende, reações elétricas confirmadas 

por EEG o fenômeno de Calor Sensitivo.  

Na pratica a Imagiologa confirma quando aplicar-se Moxabustão no Ponto VC4 (GuanYuan) 

mas a Sensação de Calor atingiu o pescoço, zona lombar e sacra. Aplica-se no Ponto B13 

(Feishu), o Calor espalha-se ate a zona do ombro. Aplica-se no Ponto VB21(JianJing), a 

Sensação de Calor inicia no ombro e ascende do pescoço a cabeça.  

Confirmação por imagiologia por infravermelho, do mapeamento visual de Calor em Ponto 

Sensitivo se espalhando, explicado pelo próprio Dr Chen Rixin (Chen, Xie, 2017).  
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MAPEAMENTO VISUAL  CALOR PONTO SENSITIVO 

  

 

Fig. 16 Imagiologia para comprovação de Propagação do Calor 
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1.3  O Processo de Aplicacao da MXCS 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- Localizar Acupontos  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                        

                           Escolher os melhores Pontos Sensíveis ao Calor 

---------------------------------------------------------------------------------- Moxabustão de acordo 

                                                                                                              com a identificação de  

                                                                                                       Pontos Sensíveis 

 

------------------------------------------------------------------------- Dose individualizada 

 

 

------------------------------------------------------------------- Desaparecimento da Sensação              

                                                                                           indica que a dose e suficiente 

 

Fig. 17 Fluxograma O Processo de Aplicação da MXCSA  

 

 

Moxabustão Calor Sensitivo esta a ser usada em 28 províncias chinesas (cidades e zonas 

autônomas) e tem apresentado um grande impacto econômico nessas regiões. É uma terapia 

natural que estimula a capacidade natural do corpo para prevenir e tratar doenças em 

segurança e sem efeitos secundários. E uma terapia natural e harmoniosa para o século XXI. 

 

Acupontos clássicos como referencia  

para avaliação  

Procurar os Acupontos Sensíveis  

ao Calor 

Sensação na Zona afetada  

ou 

a passar pela Zona afetada 

Aparecem Sensações 

sem ser Calor 

Moxabustão em Suspensão 

Desaparecimento  

da Sensação de MXCS 

Fim da sessão 



30 

 

 

Explicação Dr. Chen Rixin sobre os Pontos Sensibilizados. Ele usa como exemplo o Ponto 

IG4 (Hegu) Vale da Junção, que se encontra nas mãos Canal do Canal Intestino Grosso, sendo 

um dos Pontos mais utilizado nos tratamentos da Medicina Chinesa, tendo como alvo a 

cabeça, face, boca, dentes, ouvidos, braços, nariz e garganta. 

Suas ações na Medicina Chinesa é Expelir, Liberar, Dispersar, Regular, Analgesia, 

Interrompe, Remove, Tonifica, Harmoniza, Beneficia, Promove, e Acalma a Mente (Shen). 

Com todas essas ações justifica o seu uso frequente nos tratamentos. 

Quando estimulamos o Ponto IG4 (Hegu) com Moxabustão, os Pontos Sensibilizados nesta 

região levara o calor até a região alvo, neste caso região cabeça em específico a face, esse 

Ponto Sensível não é IG4 (Hegu) e sim a região onde os Acupontos Sensibilizados ao Calor  

quando estimulados aparecem próximos dos pontos nos Canais de Energia, causando grande 

efeito nas ações já mencionadas.(Fig.18;19;20). 

Canal Intestino Grosso Ponto IG4 (Hegu), Ponto Sensitivo na Região Ponto IG4 (Hegu). 

 

 

                 Fig.18:  https://saudetot.wordpress.com/2015/09/08/Canal-do-intestino-grosso 

 

 

https://saudetot.wordpress.com/2015/09/08/meridiano-do-intestino-grosso
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Acuponto Sensibilizado ao Calor 

                                                                                 

 

Acuponto Sensível ao Calor região do ponto IG4 (Hegu) 

Fig.19: http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=25052 

 

 

                                                                                      O Calor chegará até a face. 

        Moxabustão Ponto IG4 (Hegu)   

                                                                                     Acuponto Sensível ao Calor. 

 

Fig.20:  http://kyokushinkaikan.com.br/Canais-do-corpo-human 
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1.4          Dois Passos, Três Requisitos, Quatro Métodos. 

Dois passos  

Localização geral; localização dos pontos tradicionais ou localização anatômica. 

Localização concretizada; Base geral, descobrir a localização exata do ponto. 

Três Requisitos: 

Conhecer bem a Sensação da MXCS 

Escolher a postura adequada e o Método da MXCS 

Ambiente tranquilo e a Mente Calma 

 Quatro Métodos: 

Moxabustão circular 

Seguir os Canais 

Bicada de pardal   

Com calor moderado 

Os Quatro Fatores que podem afetar o efeito na MXCS: 

Materiais 

Os pontos  

Método da Moxabustão 

Quantidade da Moxabustão 
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1.5                 As Funções Terapêuticas da MXCS. 

                                 

1. Tonificar o Yang e o Qi; O Yang Qi e o aquecimento do Qi. 

 

“O Qi e inerentemente morno e o aquecimento e umas de suas cinco funções primordiais. 

Quando uma quantidade suficiente de Qi esta localizada em um lugar especifico do corpo e 

possível sentir o aquecimento do Qi, não apenas sua função, a isto se chama Yang Qi”. (Flaws 

Bob; Silva Filho, 2014). 

 

 2. Aquecer os Canais e Dispersar o Frio; Deficiência de Qi leva Frio. 

  

“Pelo fato do Qi ser inerentemente morno, uma falta de Qi resulta na presença de Frio. A 

natureza do Frio e de contrição e de contração, e lúmen dos Canais e dos vasos deve estar 

relaxados e abertos para que o Qi e o Sangue possam ter livre fluxo. Assim, o Qi e o Sangue 

gostam do aquecimento tem aversão ao Frio. Se Frio leva a falta de livre fluxo e assim, dor, 

haverá choro. Por outro lado. O aquecimento leva a um movimento e fluxo desimpedido e Qi 

e Sangue” (Flaws Bob; Silva Filho,2014). 

 

 3. Remover Estase de Sangue e Desbloquear Vasos  

  

“Assim como o Qi e capaz de gerar e de transformar o Sangue, o Qi também e capaz de gerar   

os Fluidos. Além disso o Qi é capaz de manter os fluidos dentro do corpo, assim como e 

capaz de conter o Sangue dentro dos vasos, o Qi é que move os Fluidos pelo corpo”. (Flaws 

Bob; Silva Filho; 2014). 

 

 4. Remover Estase do Sangue e Dispersar Nódulos:  

“Estagnação do Qi leva a Estase do Sangue. Com o Qi e Sangue sem harmonia, as centenas de 

doenças são mudadas, transformadas e geradas” a partir do ponto de vista, todas as doenças 

são doenças do Qi e do Sangue, pelo fato do Yang não ser nada sem além de muito Qi e o Yin 

não ser nada sem além de muito Sangue e líquidos. Neste caso o tratamento de todas as 

doenças inclui a correção e regulação do Qi e do Sangue por diferentes meios” (Flaws Bob; 

Silva Filho, 2014). 
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  1.6               Características das Funções MXCS e as Síndromes Indicadas: 

 

  Funções: 

 1.Regular nos dois sentidos: Yin e Yang; 

 2. Regular em geral: Aquecer Inferior, Médio, Superior; 

 3. Regular qualidade:  Chave de aplicação para detectar os Pontos; 

 4. Regulação auto definida: Utilizar do método se sensibilização dos Acupontos Sensíveis 

protocolados. 

 

Síndromes Indicadas: 

1. Quando há Frio e Umidade no corpo, a Moxabustão e mais indicada do que Acupuntura; 

2. Quando há Deficiência de Yang; 

3. Quando a Estase do Sangue nos Vasos; 

4. Quando há Deficiência do Qi e Yin; 

5. Quando há Calor Tóxico. 

 

Dr. Prof Chen explica os seis grupos de doenças tratável pela MXCS: 

1. MXCS serve para tratar seis grupos de doenças alérgicas, como por exemplo, rinite 

alérgica, urticária e asma alérgica. 

2. O segundo grupo corresponde ao tratamento da dor, como dores na coluna, dores 

articulares, dores musculares e dores crônicas. 

3. O terceiro grupo corresponde a disfunção do sistema digestivo, como dispepsia sem ulcera, 

síndrome do cólon irritável, etc... 

4. O quarto grupo corresponde a doenças da próstata e disfunção sexual masculina. 

5. O quinto grupo corresponde quanto a doenças ginecológicas relacionadas ao útero, 

dismenorreia, envelhecimento precoce dos ovários e subdesenvolvimento do útero. 

6. O sexto grupo corresponde a doenças de síndrome de deficiência, como estado sub-

saudável ou de desequilíbrio, efeito secundários de radioterapia, e quimioterapia. 
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 1.7                   O tratamento para doenças comuns as indicações: 

 

1. Rinite alérgica 

2. Hérnia distal lombar 

3. Artrite e Osteoporose do joelho 

4. Síndrome do Cólon Irritável 

5. Prostatite Crônica 

 

1. Rinite Alérgica 

Renite Alérgica e um quadro de inflamação das mucosas da cavidade nasal causada por uma 

reação exagerada do sistema imunitário a partículas alérgicas do ar. A rinite pode afetar todas 

as idades, mas mais para os de 15 aos 40 anos. Aparece mais na primavera. Esta com 

tendência de aumentar ao para   ano, 10%-20% no mundo ocidental e 37,74% na China. Sem 

grandes diferenças entre homens e mulheres, afeta mais jovens e crianças. 

Rinite Alérgica pertence ao Biqiu na MC, costuma ser causada pelo ataque do vento ou 

deficiência primaria, deficiência do Yang Qi, deficiência do Pulmão(Fei), Baço(Pi) e rim; 

quando há deficiência do Yang Qi, o exterior do corpo perde a proteção e o vento ataca ao 

mesmo tempo, assim o Pulmão (Fei) perde a função de dispersa, e o nariz fica bloqueado. 

(Chen; Xie; 2017). 

 

Manifestações clinicas rinite alérgica: 

 Mais de meio ano de alergia; 

 Espirro; 

 Corrimento nasal claro; 

 Obstrução nasal; 

 Comichão no nariz; 

 Disfunção de olfato. 

 

O tratamento consiste em desbloquear o nariz, Tonificar o Qi e consolidar o exterior.  

Procurar os Pontos Sensíveis ao Calor: EX (Shang Yintang), B7 (Tongtian), B11 (Feishu), 

VC8 (Shenque), VB20 (Fengchi). 
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2. Hérnia Distal Lombar 

Hérnia Distal Lombar estão separadas por disco cartilaginosos e cada disco é formado por um 

anel fibroso externo e uma parte interna mole (núcleo pulposo) que atua como amortecedor 

durante i movimento das vértebras. Se um disco degenerar (por exemplo por causa de 

traumatismo ou por envelhecimento), a sua parte interna pode protrair ou rasgar e sair através 

do anel fibroso (hérnia distal). A parte interna do disco pode comprimir ou irritar a raiz 

nervosa e pode mesmo lesioná-la. A hérnia distal costuma ser no espaço L4-5, L5-S1 

(percentagem 90-96%). Raramente poderá apresentar várias hérnias ao mesmo tempo 

(percentagem cerca de 5-22%). 

Na MC, a hérnia pertence a síndrome lombalgia ou dor na zona lombar e nas costas. Costuma 

ser causada pelo trauma ou demasiado trabalho, resultando de estase do sangue e tendões. 

Quando o fluxo de Qi não é muito livre, ficará com dores; ou quando o Frio-Umidade, Calor-

Umidade ataca os Canais na zona lombar, apresentará Bloqueio nos Canais; ou por 

Deficiência dos Rim (Shen) e fígado, por esta razão relacionamos a lombalgia com os Canais 

da Bexiga, DuMai e Rim (Shen), bem como com os Tendinomusculares. 

 

Manifestações 

Trauma nas costas, envelhecimento, trabalho demasiado ou ataque pelo Frio-Unidade. 

Dor lombar; na zona lombar ou nádega 

Dormência ou dor irradiar para uma ou ambas as pernas. Piora quando tosse. 

 

Métodos de Tratamento 

Principio do tratamento: Dispersar o Vento Frio, ativar a circulação de Sangue (Xue), 

desbloquear os vasos, regular os Tendinomusculares. Usar os pontos do DuMai do Canal 

Bexiga e Vesícula Biliar. Localizam-se os pontos:  

Ponto VG2 (Yaoshu), VG4 (Mingmen), VG9 (Zhiyang), B26 (Guanyuanshu), B40 

(Weizhong), B36 (Chengfu), VB34 (Yanglingquan) B60 (Kunlun) e os pontos dolorosos na 

zona lombar: são pontos recomendados para a procura dos pontos sensíveis ao calor. 
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3. Osteoartrite do Joelho  

Na MC, artrose pertence a Síndrome Bi óssea. O Rim (Shen) e o céu anterior e domina os 

ossos, a artrose tem de ver com envelhecimento, Deficiência do Rim (Shen) e do Fígado 

(Gan), Estagnação do Qi e do Sangue (Xue), Umidade, Frio, Calor, etc. Em geral e um fruto 

da Deficiência do Qi do corpo e excesso do Qi patogênico. 

 

Manifestações 

Dor ou limite no movimento do joelho, a dor se agrava quando sobe ou desce escadas. 

Limite do movimento, inchaço, desequilíbrio quando anda. 

Sensação de “peso” pela manha; sensação de peso, dureza e dor. 

Faz barulho quando mexe o joelho. 

 

Tratamento 

Principio do tratamento: Regular os tendões e os vasos, desbloquear os Canais para aliviar as 

dores, melhorar a função, prolongar o processo da doença e proteger o joelho.  Procura dos 

pontos sensitivos  

Pontos locais: EX (Neixiyan), EX (Waixiyan), E34 (Lianqiu), BA9 (Yinlingquan), BA10 

(Xuehai), VB34 (Yanglingquan).  

 

4. Síndrome do Cólon Irritável 

Na MC, a síndrome de colón irritável pertence a diarreia, obstinação e depressão. E causada 

por fatores externos ou alimentos inadequados, ou alterações emocionais; resulta de Distensão 

Deficiência do Zang Fu. O Baço (Pi) perde sua função de transportar e transformar líquidos 

orgânicos, o Intestino Grosso perde sua função de transporte. Localizamos a síndrome no 

Intestino Grosso e tem de ver também com deficiência do Baço (Pi) e Estagnação do Fígado 

(Gan) ou desarmonia entre o Baço (Pi) e o Fígado (Gan). 

 

Manifestações 

 Dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, obstinação, pode estar acompanhado com 

outros sintomas do sistema nervoso. 

 O estado em geral e saudável, sem perda de peso, sem febre, mas pode apresentar algumas 

dores abdominais na examinação física. 
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A analise das fezes negativa (sem sangue nas fezes). 

 

 

Método de Tratamento  

Principio de Tratamento: Regularizar o Fígado (Gan) e Tonificar o Baço(Pi). O Fígado (Gan) 

tem função de Regular a Circulação do Qi, eu Baço (Pi) tem função de Transporte e 

Transformação.  

Procura de pontos Sensíveis ao Calor: 

Ponto VC4 (Guanyuan), E25 (Tianshu), B25 (Dachangshu), VG4 (Mingmen), E36 (Zusanli), 

são os pontos mais usados. 

 

 

5. Prostatite Crônica 

Na MC, a prostatite crônica causada por bactéria pertence a Síndrome Baizhuo, Baiyin e 

Laolin. A prostatite crônica sem bactéria pertence a Síndrome Jingzhou, Linzhuo. 

São causadas pelo “pensamento exacerbado”, atividade   sexual excessiva,   

”fogo da porta da vida”, consumo de álcool, descida da Umidade-Calor, etc. 

 

Manifestação 

São divididos em dois grupos: sintomas do trato urinário, inflamação ou dores. Pode 

apresentar sintomas como: frequência urinaria, urgência urinária, dor, dificuldade de urinar, 

ardor no trato urinaria, urina com liquido branco no fim ou quando urina pela primeira vez na 

manha. 

Examinação da próstata: distensão dura, suave ou com nódulos pequenos e dor; o tamanho da 

próstata e variável. 

 

Método de Tratamento 

Principio do tratamento: Remover Umidade Calor, Regular o Qi e Promover o Sangue (Xue). 

Procura de Pontos Sensíveis ao Calor: VC4 (Guanyuan), VC3 (Zhongji), VC8 (Shenshu), 

VG4 (Mingmen), B32 (Ciliao) são os pontos mais usados na pratica. 
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1.8         Circulação de Energia; Notas e Sugestões 

 

O Ponto VC8 (Shenque) e o Ponto VC4 (Guanyuan), ajuda no tratamento, isto quando não 

achar melhora, assim melhora Circulação de Energia para otimizar a busca dos Pontos 

Sensíveis ao Calor, isto quando não consegue resposta, e B23 (Shenshu), para tonificar 

energia do corpo. Moxabustão Calor Sensitivo: intensidade, área, tempo.  

Com tudo isso buscar Ponto Sensitivo que vai fazer a diferença no tratamento. 

(Prof Zhen Hai Chi Universidade de Jiangxi; Anhembi Morumbi Bresser, 2016). 

 

Notas e Sugestões 

Para garantir segurança e eficácia, deve ser dada atenção aos seguintes pontos: 

* O médico deve ter um detalhamento detalhado do processo de manipulação para colocar o 

paciente à vontade. 

* Os pacientes devem ser posicionados adequadamente de acordo com idade, gênero, 

constituição, a dose de Moxabustão deve variar de acordo com a condição e o indivíduo. 

* Contra-indicações para MXCS incluem lactentes, patentes em coma, patentes com 

distúrbios sensoriais ou úlceras na pele, câncer de fase tardia, doença vascular cerebral 

hemorrágica do ato agudo, hematófatia ou hemoptise e região abdominal e lombosacra em 

mulheres grávidas. 

* O tratamento não deve ser dado se o paciente tiver consumido demais, esgotado ou bêbado. 

* Se a Moxabustão faz com que uma pequena bolha se forme, proteja-a para que ela não 

quebre. Se for propriedade protegida, ela será reabsorvida. Se o blister for grande, use uma 

agulha para perfurar a parte inferior para remover o fluido. Em seguida, injete uma quantidade 

adequada de gentamicina no blister. Mantenha a medicação dentro de cinco minutos e depois 

remova-a. Proteja a área com um curativo estéril. Geralmente a pele vai curar em alguns dias. 

* Certifique-se de que a vareta de Moxa em queima não queima pacientes, roupas ou roupa de 

cama. 
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1.9    Fotografias; treinamento e aplicação Moxabustão Calor Sensitivo (MXCS) 

 

Foto 21. Dir. Dr Prof° Chen Ri-xin;  Esq. Prof° Xie Dingyi; Universidade de Jiangxi; Anhembi Morumbi 

Bresser, (2017). Ao centro lado Esq. tradutor e lado Dir. Terapeuta de MXCS Aparecido N. Dias Sá 

(SPBrasil;2017) . 

 

 

 

 

Foto 22.  Aplicação de MXCS Faculdade Anhembi Morumbi Curso de Formação (SPBrasil;2016).  
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Foto 25.   Dr Prof Chen Rixin  SP. Brasil (2017).                 Foto 26. Aplicação MXCS SP. Brasil (2017) 

Anhembi Morumbi Bresser Mooca  

 

     

   

Foto 23.  Prof° Zhen Hai Chi  SP. Brasil  

Anhembi Morumbi Bresser Mooca. (2016).                                      

Foto 24. Terapeuta Aparecido N. Dias Sá     

SP.Brasil Anhembi Morumbi Bresser Mooca. (2017) 

 

 

 

 

 

  

Foto 25. Dr° Prof° Chen Ri-xin                      

 

Foto 26. Aplicação MXCS 

  



42 

 

 

  

  

Foto 27. Prof° Zhang Bo Universidade Anhembi Morumbi Bresser Mooca (SP.Brasil 2017). 

 

 

 

 

 

Foto 28. Recebendo Certificado 1° módulo Nível 2 Curso de Especialista Moxabustão Calor Sensitivo (MXCS); 

Universidade Anhembi Morumbi Bresser Mooca; (SP. Brasil 2017). 
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CONCLUSÃO 

 Com base na inovação clinica e no Clássico do Imperador Amarelo, e em suas 

experiências, o Prof Dr Chen Rixin, desenvolveu uma nova técnica de Moxabustão designada 

por Moxabustão Calor Sensitivo, aumentando drasticamente a eficácia dos tratamentos da 

Moxabustão Tradicional. 

 A Moxabustão Calor Sensitivo e aplicada em Pontos específicos de Acupuntura 

Sensíveis ao Calor, que se tornam ativos em condições de doença. Já existem estudos de 

investigação desta técnica de tratamento da osteoartrite do joelho, hérnia de disco lombar, 

asma, síndrome colo irritável entre outras. 

 Na Moxabustão convencional, muitos fatores influenciam o seu efeito terapêutico, a 

primeira coisa a se pensar e a seleção de Pontos de Acupuntura e o Calor e aplicado 

diretamente nesses pontos. No entanto, na Moxabustão Calor Sensitivo temos que descobrir 

os Pontos Sensíveis ao Calor, com base na patologia do paciente, e a sensação que o paciente 

vai ter difere da Moxabustão convencional. A Moxabustão Calor Sensitivo ao utilizar Pontos 

Sensíveis, vai facilitar a canalização e difusão do Qi e ainda conseguir a produção de uma 

forte resposta através de uma baixa estimulação. (Dr Ming, Porto, Portugal, 2015). 
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ANEXOS 

 

Anexo A : Certificação Terapêuta e Especialista Moxabustão Calor Sensitivo 

            

           Anexo B : Treinamento Moxabustão Calor Sensitivo ( Fotos; 23,24,25,27). 
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