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Mubun Dashin (梦分打针疗法) 
 
Prof. Antonio Augusto Cunha 
 

• Antônio Augusto Cunha. 
• Fisioterapeuta especialista em Acupuntura e Moxa estilo japonês há 30 anos. 
• Prof.do CIEFATO-SP, ANATO-RS. 
• Escritor dos livros: 
• Moxaterapia Japonesa Okyu Yaito, Ed. Icone-SP. 
• Acupuntura Japonesa Estilo Sugiyama, Ed. Icone-SP. 
• Acupuntura e Moxaterapia Taikyoku de Sawada, Ed. Icone-SP. 
• Acupuntura Japonesa Hianishin e Shonishin, Ed. Icone-SP. 
• Blog de Acupuntura e Moxa Japonesa do Prof. Cunha: 
• http://cunhaharikyu-in.blogspot.com/  
• Comunidade no Orkut Moxaterapia Japonesa: 
• http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=84806029  
• Comunidade no Orkut Mubun Dashin: 
• http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=99144321  
• E-mail: cunhafisio@oi,com.br 

 
• Mubunsai era um monge zen-budista do século XVII cuja mãe sofreu de uma doença grave. Para 

ajudá-la, ele buscou pela primeira vez um médico de renome do seu tempo para aprender 
acupuntura usando a técnica de inserção direta. Tentou usar este estilo nela, mas o tratamento foi 
ineficaz para a sua doença. Esforçou-se a meditar sobre ele, e após alguns dias recebeu como 
iluminação a técnica Dashin.  

 
 

• Isai Misono acupunturista da corte do Shogun de sua época  filho de Mubunsai foi o responsável 
pelo ensino desta a arte a outros alunos. Isai Misono conseguiu formar bons mestres deste estilo 
em sua época. O livro clássico japonês Shindo hiketsu Shu (Compilação de Acupuntura Secreta), 
é o único guia histórico para entender o estilo Dashin da técnica Mubun.  
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• A técnica Dashin (agulha suprema) é uma técnica secreta de acupuntura no velho estilo japonês 

em que uma agulha grande (uchibari) É atingida por um martelo pequeno (kozuchi). E é aplicada 
principalmente na área abdominal. Este antigo estilo fazia parte da corrente principal da 
acupuntura do século 17 no Japão e é considerada a forma mais sofisticada de técnica de 
acupuntura abdominal.  

 
 

• A palpação abdominal tanto energética como sensitiva necessita ser treinada utilizando pequenos 
imãs colados com fita adesiva nas mãos ou dedos buscando sentir a sensação do campo magnético 

                      
 

• Outra técnica de treino de sensibilidade seria o uso dos dedos da mão deslocarem uma bola de 
borracha siliconada na superfície de uma mesa, sendo uma sensação parecida com a sensação de 
detectar massas tensas abdominais. 
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• Utiliza de percussões repetidas na região abdominal após diagnóstico prévio buscando nas áreas 

abdominais: 
• Calor ou frio. 
• Massa tensa. 
• Dor ao pressionar. 
• Sensação energética. 

 

 
 

• O martelo (tuchi) e o pino (Kozuchi) amparados pelos dedos na região recebem golpes repetidos 
nas áreas detectadas para desfragmentar as áreas de Oketsu e Doku acumuladas. 

• O martelo (Kozuchi) é fabricado em madeira de mogno ou ébano pela sua qualidade. 
 

 
 

• Há dois tipos de pinos em Mubun Dashin: 
• O pino de cobre (o antigo era de ouro 24 Kilates). 
• O pino de Aluminio. 
• Um par de ponta fina e outro par de ponta rombuda, 
• Cada um tem a sua função, o de cobre é utilizado quando a área esta dolorida tensa e possui frio. 

O pino de alumínio é utilizado em áreas tensas dolorosas e quentes. 
• Os pinos com ponta fina são usados em áreas de grande tensão.  
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• O estilo de Acupuntura Hokushinkai une a aplicação de agulhas e sangria e moxa em pontos dos 
meridianos aumentado o seu efeito terapêutico no caso de AVC. 

• Renpu Fujimoto é o atual representante do Mubun Dashin presidente da Associação Hokushinkai 
do Japão. 
Ele mantém seminários de instrução desta técnica no Japão. 

• Os seminários de restauração da técnica Mubun Dashin apresentados por Renpu Fujimoto 
possuem demonstração prática de vários tratamentos utilizando a técnica de martelos e pinos 
abdominais. 

• Atualmente o estilo Mubun Dashin introduziu o uso de agulhas em pontos de meridianos e 
aplicação de moxa cone Okyu. Tudo em conjunto com a percussão em áreas abdominais com 
martelo e pino. O acupunturista que adotar este sistema em conjunto obterá grandes resultados 
terapêuticos. 
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Oketsu e Doku 
 

• Em alguns casos há a necessidade de aplicar também cones de moxa grande (Chinetsukyu) 
protegidos por fatias de gengibre nas áreas abdominais afetadas pelo acúmulo de Oketsu e Doku, 
para facilitar a purga após a percussão das mesmas áreas com o martelo e pino. 
 

 
 
 

• As percussões rítmicas e repetidas tem como objetivo quebrar e fracionar os grumos de sangue 
tóxico aglomerado nas áreas abdominais, reconhecido por esta escola como um dos principais 
motivos de doenças e retensão de meridianos e pontos. Nem tudo é de responsabilidade dos 
Meridianos apenas. 

• O Doku seria formado após a demora do Oketsu abdominal se transformando em Doku = veneno. 
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• A presença de áreas de Oketsu abdominal e Doku necessitam ser imediatamente purgadas do 

sistema pois a demora destes elementos tóxicos no organismo termina por destruir as suas defesas 
e propiciar o surgimento do cancer. Portanto o tratamento com Mubun Dashin é de vital 
importancia para a saúde. 

 

 
 

• Cursos no CIEFATO-SP do Prof. Cunha. 
• Curso de Moxaterapia de Fukaya (深谷灸治法 ). 
• Curso de Sawada Ryu Acupuntura e Moxa (泽田流针灸治法). 
• Curso de Tonton Seitai (トントン整体).  

 
 


