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Apresentação

A Medicina Chinesa possui um linguajar próprio e os

profissionais da área devem conhecer o máximo possível desta

linguagem que tem por base o idioma chinês.

O conhecimento de termos e expressões é de grande utilidade

para melhorar a compreensão de conceitos mais aprofundados.



Pontos de Acupuntura

Qual é a definição de Ponto de Acupuntura?

•Local na superfície do corpo onde Qi e sangue dos Canais e

Colaterais passam ou se acumulam.

•Local de influência do fluxo de Qi e Sangue que flui através dos

Canais e Colaterais, empregados em práticas terapêuticas com a

finalidade de regular este fluxo.



Pontos de Acupuntura

穴 xué Caverna

气穴 qì xué Caverna do Qi

穴道 xué dào Caminho da Caverna

穴位 xué wèi Posição da Caverna

俞 shù Transporte

腧 shù Transporte

俞穴 shù xué Caverna do Transporte

腧穴 shù xué Caverna do Transporte

孔穴 kǒng xuè Caverna do Vazio



Pontos de Acupuntura

Em japonês a palavra utilizada para os pontos de acupuntura é

Tsubo, cujo ideograma representa um pote ou um vaso com uma

tampa, pote este que tem a função de reter o Qi.



Apresentação
China X ocidente

Os chineses mais antigos, há mais de 2.000 anos, foram os

responsáveis pelos nomes dados aos diversos pontos de acupuntura,

espalhados por todo o corpo.



Apresentação
China X ocidente

No ocidente ficou padronizada, através dos esforços da

Organização Mundial de Saúde, a utilização de siglas, abreviaturas,

correspondentes aos doze Canais Principais (Jing Mai) e os dois

Canais Extraordinários (Qi Jing Mai) que possuem pontos próprios,

seguidas de números para a identificação de todos os pontos de

acupuntura.



Apresentação
China X ocidente

No entanto, na China as faculdades e universidades continuam

a ensinar aos praticantes iniciais os nomes dos pontos de acupuntura e

não as siglas e os números, a não ser nos centros internacionais de

estudo, onde o objetivo é ensinar os estrangeiros de acordo com o

padronizado.



Apresentação
Sugestão

Na Faculdade EBRAMEC defendemos que todos os

profissionais da Medicina Chinesa deveriam, em estágios mais

avançados de estudos, conhecer os nomes dos pontos de acupuntura,

para facilitar a compreensão de combinações de pontos, assim como

funções clássicas não muito empregadas na prática.



Termos
Medicina Chinesa

Na prática de qualquer profissão a terminologia própria faz

parte da essência desta profissão e permite uma melhor compreensão

e troca de conhecimentos, internamente e até mesmo para conversas

com outros profissionais.



Termos
Medicina Chinesa

Na profissão da Acupuntura, por exemplo, os termos de base

são aqueles que vem diretamente em chinês ou mesmo as traduções

dos termos, sempre buscando o máximo de padronização para que a

comunicação possa ser a melhor possível e, consequentemente, a

compreensão entre diferentes praticantes.



Termos
Medicina Chinesa

Antes de passarmos à questão dos nomes dos pontos em si, é

importante que o profissional conheça também termos próprios da

Medicina Chinesa, onde muitos destes acabam também sendo

empregados na identificação de técnicas, métodos e nos próprios

nomes dos pontos.



Termos
Medicina Chinesa

Chinês Pin Yin Significado

上 shàng Superior – Em cima

中 zhōng Médio – No meio

下 xià Inferior - Embaixo

内 nèi Dentro ou Interno ou Interior ou Medial

外 wài Fora ou Externo ou Exterior ou Lateral

手 shǒu Mão

足 zú Pé

虚 xū Deficiência

实 shí Excesso

针 zhēn Agulha

穴 xué Ponto

吋 cùn Medida proporcional ou polegada



Termos
Medicina Chinesa

Chinês Pin Yin Significado

中医 zhōng yī Medicina Chinesa

中药 zhōng yào Fitoterapia Chinesa

食疗 shí liáo Dietoterapia

按摩
推拿

àn mó

tuī ná

Massagem

气功 qì gōng Artes Corporais

针灸 zhēn jiǔ Acupuntura e Moxabustão



Termos
Medicina Chinesa

Chinês Pin Yin Significado

气 qì Qi

卫气 wèi qì Qi Defensivo

营气 yíng qì Qi Nutritivo

原气
元气

yuán qì

yuán qì

Qi Primário ou Primordial

ou Original

宗气 zōng qì Qi Torácico ou Ancestral

正气 zhèng qì Qi Correto

(水)谷气 (shuǐ) gǔ qì Qi dos Alimentos

空气 kōng qì Qi do Ar

邪气 xié qì Qi Patogênico ou Maligno ou Perverso



Termos
Medicina Chinesa

Chinês Pin Yin Significado

气 qì Qi

血 xuè Sangue

精 jīng Essência

津液 jīn yè Líquidos Corporais

神 shén Mente (Espírito)



Termos
Medicina Chinesa

经络 jīng luò Canais e Colaterais

十二经脉 shí èr jīng mài Canais Principais

奇经八脉 qí jīng bā mài Oito Canais Extraordinários

十五络脉 shí wǔ luò mài Quinze Colaterais

十二经别 shí èr jīng bié Canais Distintos ou Divergentes

十二经筋 shí èr jīng jīn Canais Tendino-musculares

十二皮部 shí èr pí bù Zonas Cutâneas

六经 liù jīng Seis Canais (Unitários)



Termos
Medicina Chinesa

经络 jīng luò Canais e Colaterais

太阳 tài yáng Grande Yang (B – ID)

阳明 yáng míng Yang Brilhante (E – IG)

少阳 shǎo yáng Pequeno Yang (VB – TA)

太阴 tài yīn Grande Yin (BA – P)

厥阴 jué yīn Reversão do Yin (F – PC)

少阴 shǎo yīn Pequeno Yin (R – C)

任脉 rèn mài Vaso Concepção

督脉 dū mài Vaso Governador



Termos
Medicina Chinesa

Muitos outros são os termos de base da Medicina Chinesa e

em cada área ou especialidade dela podemos encontrar termos com

significados ainda mais específicos.



Pontos de Acupuntura
Características

Os nomes dos pontos de acupuntura possuem valores

inestimáveis de informações, sendo que para os praticantes, grande

parte de seu valor recai sobre suas características didáticas e

mnemônicas.

Estes nomes trazem para os praticantes informações novas

sobre os pontos ou ainda relembram os praticantes de informações

que este já sabia.



Pontos de Acupuntura
Categorias

Segundo Nigel Wiseman e cols. em uma interessante obra

dedicada aos nomes dos pontos de acupuntura afirma que as

informações contidas no nome de cada ponto é passada de maneira

concreta ou abstrata, geralmente podendo ser classificados em quatro

categorias a serem analisadas a seguir:

• Funções;

• Localização;

• Yin e Yang e Cinco Movimentos (Wu Xing);

• Canais e Colaterais (Jing Luo).



Categorias
Funções

O grupo de pontos de acupuntura que possuem seus nomes

relacionados com suas funções inclui nomes que fazem referência

direta às funções dos pontos assim como podem indicar um grupo

específico em que este ponto está incluído.



Categorias
Funções

Quando o nome de um ponto faz referência direta à sua

função, isto pode ocorrer de maneira concreta, como no caso do E1

(Chengqi), cuja tradução significa Recipiente das Lágrimas, ou de

maneira mais abstrata, como no caso do E2 (Sibai), cuja tradução

significa Quatro Brancos.

E1 承泣
E2 四白



Categorias
Funções

Quando o nome de um ponto indica a que grupo específico ele

pertence, isto também pode ser feito de maneira concreta, como no

ponto C6 (Yinxi), cuja tradução Fenda Yin faz referência ao grupo de

pontos Fenda (Xi), ou de maneira mais abstrata como no caso do

ponto P7 (Lieque) cuja tradução Sequência Quebrada, faz referência

ao grupo de pontos Conexão (Luo), de onde parte um ramo Colateral,

ou seja, há uma quebra na sequência.

C6 阴郄
P7 列缺



Categorias
Localização

O grupo de pontos de acupuntura que possuem seus nomes

relacionados com suas localizações, engloba a grande maioria dos

pontos descritos, sendo que os nomes podem fazer referência direta à

localização do ponto, ou ainda a posição em que o paciente deve estar

para que o ponto possa ser localizado e estimulado.



Categorias
Localização

Quando o nome de um ponto de acupuntura indica a sua

precisa localização, isto pode ser feito de maneira direta, como no

caso do ID4 (Wangu) cuja tradução é Osso do Punho, ou de maneira

mas indireta, como no caso do B60 (Kunlun), cujo nome faz

referência às Montanhas Kunlun e no corpo representa o maléolo

lateral.

ID4 腕骨
B60 昆仑



Categorias
Yin Yang – Wu Xing

O grupo de pontos de acupuntura que possuem seus nomes

relacionados com relações de Yin e Yang ou dos Cinco Movimentos

(Wu Xing), faz esta relação de maneira direta ou de maneira indireta.



Categorias
Yin Yang – Wu Xing

Quando o nome de um ponto de acupuntura faz referência a

relações com Yin ou Yang, normalmente isto ocorre de maneira direta

como no caso do B39 (Weiyang), que traz a indicação expressa do

Yang em seu nome, ou do BA9 (Yinlingquan), que traz a indicação

direta do Yin.

B39 委阳
BA9 阴陵泉



Categorias
Localização

Já para o caso dos nomes de pontos de acupuntura que fazem

referência aos Cinco Movimentos (Wu Xing), estas indicações podem

ocorrer de maneira direta, como no caso do BA8 (Diji) cuja tradução

Mecanismo da Terra faz indica diretamente o Movimento Terra, ou de

maneira indireta, como no caso do P11 (Shaoshang), cuja tradução

Shang Menor apresenta Shang como o 5º som chinês e que está

relacionado com o Movimento Metal.

BA8 地机
P11 少商



Categorias
Canais e Colaterais

O grupo de pontos de acupuntura que possuem seus nomes

relacionados com os Canais e Colaterais (Jing Luo) normalmente

fazem referência ao trajeto dos Canais ou ainda a relação com o Órgão

ou Víscera (Zang Fu) que está associado ao Canal.



Categorias
Canais e Colaterais

Grupo Ponto Tradução

Anatomia

ID4 (Wangu)

E17 (Ruzhong)

B9 (Yuzhen)

Osso do Punho

Centro do Peito

Travesseiro de Jade

Astrologia - Meteorologia

VG23 (Shangxing)

VB24 (Riyue)

Estrela Superior

Sol e Lua

Montanhas e vales

B57 (Chengshan)

IG4 (Hegu)

B60 (Kunlun)

Suporte da Montanha

Vale da União

Montanhas Kunlun

Arquitetura

PC6 (Neiguan)

ID16 (Tianchuang)

E44 (Neiting)

Passagem Interna

Janela do Céu

Jardim Interno



Categorias
Canais e Colaterais

Grupo Ponto Tradução

Animais e plantas

P10 (Yuji)

E32 (Futu)

B2 (Cuanzhu)

Borda do Peixe

Coelho Abaixado

Convergência do Bambu

Utensílios

E12 (Quepen)

VB39 (Xuanzhong)

Bacia Vazia

Sino Suspenso

Funções

BA10 (Xuehai)

VC4 (Guanyuan)

VC6 (Qihai)

Mar do Sangue

Passagem do Original

Mar do Qi

Propriedades terapêuticas

IG20 (Yingxiang)

E29 (Guilai)

VB37 (Guangming)

Recebimento da Fragrância

Retorno

Luz Brilhante



Pontos de Acupuntura
Grupos de pontos

Um exemplo que é interessante em relação a um grupo de

pontos de acupuntura é no grupo dos pontos Fonte (Yuan), onde todos

os nomes apresentam uma característica similar com exceção de um

deles.

É exatamente conhecendo um pouco em relação aos nomes é

que se pode notar esta diferença e que de fato implica em uma

diferença na aplicação clínica.



Pontos de Acupuntura
Grupo de pontos

Nomes dos pontos Fonte (Yuan):

太渊 tài yuān P9

大陵 dà líng PC7

神门 shén mén C7

太冲 tài chōng F3

太白 tài bái BA3

太溪 tài xī R3



Pontos de Acupuntura
Grupo de pontos

Nomes dos pontos Alarme (Mu):

中府 zhōng fǔ P1

巨阙 jù què VC14

期门 qī mén F14

章门 zhāng mén F13

京门 jīng mén VB25

云门 yún mén P2





Nomes de Pontos
Caracteres

风風
fēng



Nomes de Pontos
Caracteres

ID12 秉风 Bing Feng

B12 风门 Feng Men

TA17 翳风 Yi Feng

VB20 风池 Feng Chi

VB31 风市 Feng Shi

VG16 风府 Feng Fu



Nomes de Pontos
Caracteres

天
tiān



Nomes de Pontos
Caracteres

P3 天府 Tian Fu

IG17 天鼎 Tian Ding

E25 天枢 Tian Shu

BA18 天溪 Tian Xi

ID11 天宗 Tian Zong

ID16 天窗 Tian Chuang

ID17 天容 Tian Rong



Nomes de Pontos
Caracteres

B7 通天 Tong Tian
B10 天柱 Tian Zhu
PC1 天池 Tian Chi
PC2 天泉 Tian Quan
TA10 天井 Tian Jing
TA15 天髎 Tian Liao
TA16 天牖 Tian You
VB9 天冲 Tian Chong
VC22 天突 Tian Tu



Nomes de Pontos
Caracteres

VC13 上脘 Shang Wan

VC12 中脘 Zhong Wan

VC10 下脘 Xia Wan



Nomes de Pontos
Caracteres

神
shén



Nomes de Pontos
Caracteres

C7 神门 Shen Men
B44 神堂 Shen Tang
R23 神封 Shen Feng
R25 神藏 Shen Cang
VB13 本神 Ben Shen
VC8 神阙 Shen Que
VG11 神道 Shen Dao
VG24 神庭 Shen Ting

四神聰 Si Shen Cong\



Nomes de Pontos
Caracteres

TA21 耳门 Er Men
VB2 听会 Ting Hui

聽會
ID19 听宫 Ting Gong

聽宮



Nomes de Pontos
Caracteres

关關
guān



Nomes de Pontos
Caracteres

四关 Si Guan

IG4 合谷 He Gu

F3 太冲 Tai Chong



Nomes de Pontos
Caracteres

E7 下关 Xia Guan
VB3 上关 Shang Guan
PC6 内关 Nei Guan
TA5 外关 Wai Guan
VC4 关元 Guan Yuan
B26 关元俞 Guan Yuan Shu



Nomes de Pontos
Caracteres

E22 关门 Guan Men
R18 石关 Shi Guan
TA1 关冲 Guan Chong
B46 膈关 Ge Guan
E31 髀关 Bi Guan
VB33 膝阳关 Xi Yang Guan
F7 膝关 Xi Guan
VG3 腰阳关 Yao Yang Guan



Nomes de Pontos
Caracteres

E36 足三里 Zu San Li
IG10 手三里 Shou San Li



Protocolos
Apresentação

Na história da Medicina Chinesa muitas e muitas informações
foram passadas na forma de rimas e, apesar deste não ser um estilo
muito comum no ocidente, informações valiosas para a prática clínica
foram transmitidas para as gerações seguintes por meio delas.



四总穴歌
sì zǒng xué gē

Ode dos Quatro Pontos Gerais
Versão não rimada

肚腹三里留
dǔ fù sān lǐ liú

I Para abdome reter no E36 (Zusanli)

腰背委中求
yāo bèi wěi zhōng qiú

II Para lombar e coluna buscar pelo B40 (Weizhong)

头项问列缺
tóu xiàng wèn liè quē

III Para cabeça e nuca perguntar ao P7 (Lieque)

面口合谷收
miàn kǒu hé gǔ shōu

IV Para face e boca coletar no IG4 (Hegu)



四总穴歌
sì zǒng xué gē

Ode dos Quatro Pontos Gerais
Versão rimada

I

Para doenças do estômago e do abdome;

Retendo no E36 (Zusanli) o problema some.

II

Problemas do dorso e região lombar,

B40 (Weizhong) há de agulhar.

III

Para pescoço e cabeça tratar,

Ao P7 (Lieque) deve-se perguntar.

IV

Para a boca e a face melhorar,

O IG4 (Hegu) é o ponto a coletar.



四总穴歌
sì zǒng xué gē

Ode dos Quatro Pontos Gerais
Versão não rimada

心胸连内关
xīn xiōng lián nèi guān

V Para coração e peito ligar o PC6 (Neiguan)

小腹三阴谋
xiǎo fù sān yīn móu

VI Para abdome inferior planejar com BA6 (Sanyinjiao)

疾痛啊是穴
jí tòng a shì xué

VII Para doenças dolorosas pontos Ashi

急救掐水沟
jí jiù qiā shuǐ gōu

VIII Para emergências picar o VG26 (Shuigou)



四总穴歌
sì zǒng xué gē

Ode dos Quatro Pontos Gerais
Versão rimada

V

Para problemas do tórax e do coração,

PC6 (Neiguan) faz a conexão.

VI

Para baixo ventre com problema,

BA6 (Sanyinjiao) deve estar no esquema.

VII

No corpo há dor e sofrimento,

Os pontos Ashi retiram o tormento.

VIII

Problemas de emergência,

VG26 (Renzhong) picar com insistência.


