
Shen – Método de três

agulhas



Bem Vindos!



sān zhēn liáo fǎ
Introdução

Jin Rui, professor titular da Universidade de Medicina Chinesa de Guang Z

hou, 广州中医药大学(Guǎngzhōu Zhōngyī yào dàxué), é o grande responsá

vel pela criação, pesquisa, desenvolvimento e promoção deste método tera

pêutico da acupuntura, que possibilita excelentes resultados terapêuticos

.
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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

.
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Yintang (Extra):

No meio da distância entre 

as duas sobrancelhas na

região da glabela

C7 (Shenmen):  

No aspecto anteromedial do 

músculo flexor ulnar do carpo, 

na prega palmar do punho

BA6 (Sanyinjiao):No aspecto

tibial da perna, posterior à      

borda medial da tíbia, 3 cun

superiores à proeminência do       

maléolo medial

Três agulhas de Acalmar a mente (Shen) 1

Inquietude e Agitação
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VG24(Shenting):0,5 cun

superior á linha anterior do 

cabelo, na linha mediana

anterior

VB13 (BenShen): 0,5 cun

superior á linha anterior do 

cabelo, 3 cun laterais a       

linha mediana anterior

Extra (Sishenzhen): Estes 

são grupo de quatro

pontos do vértice da 

cabeça, localizados 1,5 

cun do VG 20 (Bahui)

Três agulhas de Acalmar a mente (Shen) 2

Alterações de memória
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Ponto 1

0,5 acima Yintang (Extra):

No meio da distância entre 

as duas sobrancelhas

Ponto 2

0,5 acima VB14 (Yangbai)

que está localizado na

cabeça 1 cun superior à 

sobrancelha, diretamente

superior ao centro da 

pupila. 

Três agulhas para Estabilizar a Mente

Inquietude mental (Deficit de atenção)
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C7 (Shenmen):  

No aspecto anteromedial 

do músculo flexor ulnar do 

carpo, na prega palmar do 

punho

R6 (Zhaohai):No aspecto

médial do pé, 1cun inferior 

à proeminência do maléolo

na depressão inferior ao

maléolo na depressão

maléolo medial.

Três agulhas da Insônia

Yintang (Extra):

No meio da distância entre 

as duas sobrancelhas
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Três agulhas da Interação do Coração e Rim

C7 (Shenmen):  

No aspecto anteromedial 

do músculo flexor ulnar do 

carpo, na prega palmar do 

punho

BA6 (Sanyinjiao): No 

aspecto tibial da perna, 

posterior à borda medial da 

tíbia, 3cun superiores à 

proeminência do maléolo .

R3 (Taixi):

No aspecto postero medial 

do tornozelo, na depressão

entre a proeminência do   

maleolo medial e o tendão

calcâneo
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Três agulhas da Inteligência na Mão

Deficit de atenção com hiperatividade

C7 (Shenmen):  

No aspecto anteromedial 

do músculo flexor ulnar do 

carpo, na prega palmar do 

punho

PC6 (Neiguan): No aspecto

anterior do antebraço, entre 

os tendões dos músculos

palmar longo e flexor radial 

do carpo, 2 cun acima da    

prega palmar .

PC8(Laogong): Na palma

da mão, na depressão

entre o segundo e o          

terceiro osso metacarpiano

, próximo articulação meta

carpofalageana
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Três agulhas do Excesso de Sonhos

Melhora da relação coração e fígado

B15 (Xinshu)  

Nivel da borda inferior do  

processo espinhoso da     

quinta vertebra torácica

(T5), 1,5 cun lateral à linha

mediana posterior

F3 (Taichong): Dorso do pé, 

entre o primeiro e segundo

osso metatarsiano, na

depressão distal a junção da 

base dos dois ossos

C7 (Shenmen):  

No aspecto anteromedial 

do músculo flexor ulnar do 

carpo, na prega palmar do 

punho
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Três agulhas da Demência Senil

VG20 (Baihui)  

Na cabeça, 5 cun

superiores á linha anterior 

do cabelo, na linha

mediana posterior

R1 (Yongquan): Sola do pé, 

depressão mais profunda da 

sola quando os artelhos são

flexionados

VG26(Shuigou):  

Na face, sulco labial             

mediano
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Três agulhas do Autismo

BA1 (Yinbai)  

No hálux, intersecção de     

uma linha vertical na borda

medial e uma linha

horizontal da base da unha. 

ID19 (Tinggong): Depressão

entre a borda anterior do      

centro do trago e a borda

posterior do processo

condilar da mandíbula

VG26(Shuigou):  

Na face, sulco labial             

mediano
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Três agulhas do Cérebro

Doenças neurodegenerativas

VG17 (Naohu)  

Depressão superior a            

protuberância occiptal externa

VB19 (Naokong): Borda

superior a protuberância

occipital externa, diretamente

superior ao ponto VB20



Obrigado!

謝謝
Xièxiè


