
Três agulhas aplicadas a 
síndromes chinesas



Bem Vindos!
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Introdução

Jin Rui, professor titular da Universidade de Medicina Chinesa
de Guang Zhou, 广州中医药大学(Guǎngzhōu Zhōngyī yào dàxué), é
o grande responsável pela criação, pesquisa, desenvolvimento e
promoção deste método terapêutico da acupuntura, que possibilita
excelentes resultados terapêuticos.
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História

Foi no início da década de 70 que o Dr. Jin aplicou pela
primeira vez este conceito de selecionar 3 pontos para o tratamento
de uma alteração, e foi justamente para um caso de rinite alérgica
por 10 anos, que fora tratado com apenas 03 atendimentos e fez
com que muitos pacientes o procurassem para seu tratamento
especial.
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Bi San Zhen -鼻三针

Três agulhas do nariz

IG20 (Yingxiang) – Fragrancia bem vinda

Justificativa: O próprio nome deste ponto justifica a sua indicação para
a grande maioria de afecções relacionadas com o nariz.

Bitong / Shangyingxiang – extra – Livre passagem do nariz

Justificativa: Excelente para o tratamento de situações associadas com
obstruções nasais, como o próprio nome indica. Além de possuir um
importante efeito local.

Yintang – extra – Palácio da chancela

Justificativa: Ponto com importante ação local, por estar próximo da
raiz do nariz, além de possuir as características de desobstruir o fluxo
no trajeto do Vaso Governador (Du Mai) que passa pelo nariz e de
melhorar a função nasal.



As principais características do Método das Três Agulhas são:

•Aplicação, utilização, de apenas três pontos ou três agulhas para o

tratamento das alterações;

•Seleção de pontos de acordo com regiões do corpo;

•Seleção de poucos pontos com características sinérgicas;

•Utilização das diversas teorias de base da Medicina Chinesa;

•Possui uma grande gama de aplicações com pouca quantidade de

pontos de tratamento.
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Caracteristicas
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Vantagens

O Método das Três Agulhas apresenta as seguintes vantagens:

•É um método muito fácil de aprender e aplicar;
•Emprega apenas uma pequena quantidade de pontos;
•A utilização de poucas agulhas reduz o possível medo de alguns
pacientes.



sān zhēn liáo fǎ
Possibilidade Teórica

Teoria Isofásica
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Base para aplicação prática dos protocolos de três agulhas

Queixa Principal

- Interrogatório;

- Inspeção;

- Osculta / 
Olfação;

- Palpação.

Diferenciação da 
Síndrome

Principio de 
tratamento
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Três agulhas Aquecer o Baço (Pi)

Aplicação Clínica: Deficiência de Yang de Baço

Possibilidades: Alterações digestivas, distensão abdominal pós-
prandial, Fezes soltas, Edema de MII, Leucorréia.

Prescrição de Pontos:

VC4 (Guanyuan)

BA15 (Daheng)

E36 (Zusanli)



sān zhēn liáo fǎ
Três agulhas do aquecimento do rim

Aplicação Clínica: Deficiência de Yang do Rim

Possibilidades: Dor Crônica associada a frio na lombar, incontinencia
fecal e urinária, edema, enurese noturna, alteração de libido, disfunção
erétil e espermatorréia,

Prescrição de Pontos:

VG4 (Mingmen)

VC4 (Guanyuan)

B23 (Shenshu)
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Três agulhas para acalma o fígado e resolver a 

estagnação

Aplicação Clínica: Estagnação do Qi do Fígado

Possibilidades: Opressão toráxica, dor em hipocondrio, distensão das
mamas, irregularidades menstruais, TPM, hipertensão arterial, stresse

Prescrição de Pontos:

IG4 (Hegu)

F3 (Taichong)

VC17 (Danzhong)Livre fluxo
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Três agulhas da Deficiência de Yin de Pulmão

Aplicação Clínica: Deficiencia de yin de Pulmão

Possibilidades: Sudorese Noturna, polidipsia, secura na garganta e
Tosse seca associada a hemoptise.

Prescrição de Pontos:

B13 (Feishu)

B43 (Gaohuangshu)

E36 (Zusanli)
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Três agulhas da tonificação do Qi

Aplicação Clínica: Deficiência de Qi

Possibilidades: Cansaço, falta de vitalidade, apatia, respiração curta

Prescrição de Pontos:

VC6 (Qihai)

E36 (Zusanli)

B20 (Pishu)

“A suficiência do Qi original depende do Qi do baço e do estômago estar livre de 

agressões; só assim que o Qi original pode ser suplementado e nutrido”
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Três agulhas para nutrir o sangue (Xue)

Aplicação Clínica: Deficiência de Sangue

Possibilidades: Alterações nutricionais, emagrecimento, alterações de
pele e anexos, insonia, alterações visuais, tontura.

Prescrição de Pontos:

BA6(Sanyinjiao)

E36 (Zusanli)

B18 (Ganshu)
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Três agulhas para reativar a comunicação entre 

Rim e Coração

Aplicação Clínica: Deficiência de Yin de Rim com hiperatividade de
fogo no coração

Possibilidades: Insonia, agitação, taquicardia, propensão a sustos e
excesso de sonhos;

Prescrição de Pontos:

C7 (Shenmen)

R3 (Taixi)

BA6 (Sanyinjiao)
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Três agulhas da estase de sangue

Aplicação Clínica: Estase de Sangue

Possibilidades: Síndrome Bi, Miomas, Nódulos mamários,
infertilidade.

Prescrição de Pontos:

F3 (Taichong)

VC17 (Danzhong)

VB34 (Yanglinquan)
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Três agulhas para obesidade

Aplicação Clínica: Obesidade

Possibilidades: Síndrome metabólica, Sobrepeso, Estética Abdominal
(redução de de gordura abdominal)

Prescrição de Pontos:

VC12 (Zhongwan)

E36 (Zusanli)

VB26 (Daimai)



Obrigado!

謝謝
Xièxiè


