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“Dedico esta Monografia a minha adorada e amada esposa Tatiana A. M. Corsino, por me 

apoiar desde o começo desta jornada, por me estimular ir à procura de conhecimento, pela 

compreensão pelas inúmeras horas roubadas de seu convívio, que de forma especial e 

carinhosa sempre me deu forças e coragem, me apoiando nos momentos difíceis. ” 

 



PRÓLOGO 

 

“Não há fim na pesagem das coisas, não há parada no tempo, não há constância na 

divisão da sorte, não há uma regra fixa para começar e para acabar. A grande sabedoria, 

portanto, observa o longe e o perto e, por esta razão, reconhece o pequeno sem o considerar 

desprezível, reconhece o amplo sem o considerar de difícil manejo, pois ela sabe que não há 

um fim para a pesagem das coisas. Ela tem clara compreensão do passado e do presente; por 

essa razão passa um longo tempo sem o achar tedioso, um tempo breve sem se agastar com a 

sua brevidade, pois sabe que o tempo não tem parada. Ela percebe a plenitude da natureza e 

do vazio e, por este motivo, não se delicia pelo fato de ter adquirido algo, nem se preocupa 

com sua perda, pois sabe que não existe constância na divisão da sorte.  

Compreende a Estrada Plana e, por este motivo, não se regozija com a vida nem vê a 

morte como calamidade, pois sabe que não existe regra fixa para determinar o começo e o 

fim”. 

Chuang Tzu, “Escritos Básico” 

 

  



RESUMO 

A Medicina Chinesa tem seus princípios baseados em princípios filosóficos, na observação 

dos fenômenos da natureza e sua influência energética no ser humano, e com isto criaram 

teorias que são a base para Medicina Chinesa como Teoria Yin-Yang, Teoria dos Cinco 

Elementos e muitas outras. Os Chineses crêem que um desequilíbrio na força energética do 

ser humano, provoca distúrbios físicos e psicológicos, causando a patologias e que através da 

prática terapêutica da Acupuntura, Moxabustão, Ventosaterapia, massagem e outras terapias é 

possível restabelecer o equilíbrio e com isto a cura ou melhora no quadro patológico do 

paciente. Estas desarmonias energéticas podem ter uma causa interna ou externa. Com base 

nisso, realizou-se um breve histórico da Medicina Chinesa e suas terapias, com seus conceitos 

básicos, para que leitores possam adquirir um conhecimento básico necessário e que possam 

refletir sobre a possibilidade da utilização da Medicina Chinesa como terapêutica auxiliar no 

tratamento de dores no joelho. Hoje estão sendo feitos muitos estudos e pesquisas em vários 

campos da medicina ocidental, sobre a função, atuação e o mecanismo de ação da 

Acupuntura, Ventosaterapia, Moxabustão.  

Palavras-chaves: Acupuntura, Ventosa, Moxa, Joelho, Dor, Medicina Chinesa.  

 

  



ABSTRACT 

 

Chinese Medicine has its principles based on Philosophical Principles, observing the 

phenomena of nature and its energetic influence on humans, and with that they created 

theories that are a basis for Chinese Medicine such as Yin-Yang Theory, Five Element Theory 

and many others. The Chineses believe that an imbalance in the energy force of the human 

being causes physical and psychological disturbances, its causing pathologies and that 

through the therapeutic practice of Acupuncture, Moxibustion, Cuppingglass, Massage and 

other therapies are possibly reestablishing the balance and with the healing improvement in 

the clinical conditions of the patients. These energy disharmonies can have an internal or 

external cause. Based on this, a brief history of Chinese Medicine and its therapies with its 

basic concepts is carried out so that you will know a basic knowledge about the possibility of 

using Chinese Medicine as an auxiliary therapy without treatment of knee pain. Many studies 

and research are being done in various fields of Western Medicine on a function, action and 

mechanism of action of Acupuncture, Ventosatherapy, Moxibustion. 

 

Keywords: Acupuncture, Cuppingglass, Moxa, Knee, Pain, Chinese Medicine.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Medicina Chinesa usa dados levantados a partir de exames clínicos e relatos do 

paciente para obter o diagnóstico do paciente. A terapêutica por Acupuntura, Moxabustão e 

Ventosaterapia, tem como objetivo regular a atividade do Qi e do Sangue (Xue), ou seja, promover o 

equilíbrio do energético de todo organismo, que resultará em benefícios globais para o mesmo. Os 

exames clínicos consistem na ficha de anamnese, avaliação clínica como inspeção da língua, 

palpação do pulso, olfação, auscultação, inspeção e palpação geral do corpo, interrogatório, tendo 

como base o reconhecimento das leis fundamentais que governam o funcionamento do 

organismo humano, e sua interação com o ambiente segundo os ciclos da natureza, procura 

aplicar esta abordagem tanto ao tratamento das doenças quanto a manutenção da saúde através 

de diversos métodos, onde serão utilizados os princípios da Teoria Yin e Yang e Teoria dos Cinco 

Elementos. A Medicina Chinesa por ser uma terapia milenar, com mais de 5.000 anos, vem 

sendo utilizada como terapia alternativa para diversas finalidades, incluindo a melhora da dor 

em diversas regiões do corpo, sendo que um dos mais frequentes tipos de dor encontrada é na 

região do joelho. O joelho é a maior e uma das mais importantes articulações do corpo sendo 

muito solicitada no dia-dia, portanto acaba apresentando algum tipo de problema, desgaste, ou 

trauma levando a dor nessa região e se estendendo pela perna. Na maioria das vezes, a dor no 

joelho, está associada a fadiga ou lesões musculares, distúrbios musculares, traumas 

provenientes de quedas, esportes ou acidentes, por alterações ou patologias da coluna lombo-

sacral. Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo de caso em um paciente com dores 

crônicas no joelho, verificar técnicas da Medicina Chinesa e pontos de Acupuntura para o 

tratamento da dor no joelho. O presente projeto de pesquisa justifica-se pela necessidade de 

identificar uma nova opção de tratamento para pacientes que apresentam dores no joelho, 

podendo assim proporcionar uma melhora da qualidade de vida ao paciente, com resultados 

mais rápidos e eficientes.  



11 
 

A Medicina Chinesa constitui um vasto campo de conhecimento, de origem e de 

concepção filosófica, abrangendo vários setores ligados à saúde e à doença. Suas concepções 

são 7 voltadas muito mais ao estudo dos fatores causadores da doença, à sua maneira de tratar, 

conforme os estágios de evolução do processo de adoecer, e, principalmente, aos estudos das 

formas de prevenção, na qual reside toda a essência da filosofia e da medicina chinesa 

(Yamamura, 2001).  

A Acupuntura, o recurso terapêutico mais conhecido da Medicina Chinesa no 

Ocidente, é o meio mediante inserção de agulhas, de promover a circulação e o desbloqueio 

da energia, harmonizar e fortalecer os Órgãos e Vísceras (Zang Fu) (Yamamura, 2001).  

Segundo (Auteroche & Navailh, 1992) e (Maciocia G. , 1996) na concepção filosófica 

chinesa do Tao, o Universo e o Ser Humano estão submetidos às mesmas influências, sendo 

partes integrantes do Universo como um todo, baseada nos pilares da Teoria do Yin e Yang, 

Teoria dos Cinco Elementos e Zang Fu (Órgãos e Visceras). Medicina Chinesa concentra-se 

na observação dos fenômenos da natureza e nos estudos e compreensão dos princípios que 

regem a harmonia nela existente.  

Durante o tratamento os pacientes podem ter uma resposta diferente, já que existe uma 

diferença fisiológica e psicológica de cada paciente, onde a inserção de agulhas na 

Acupuntura, ou aquecimento pela Moxabustão ou relaxamento muscular com aplicação da 

Ventosa, proporciona uma melhora, tanto local quanto sistêmica com a liberação de 

endorfinas, regulação do fluxo entre os sistemas nervoso autônomo simpáticos e 

parassimpáticos, melhora o fluxo sanguíneo, agindo como um anti-inflamatório no local da 

lesão, durante o tratamento com Medicina Chinesa.  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia e o benefício das técnicas de Medicina 

Chinesa como terapia complementar ao tratamento da dor no joelho.  

 

2.2 Objetivo Específico 

Através de estudo de caso, verificar uma melhor alternativa de tratamento com a 

Medicina Chinesa para a eficácia na redução das manifestações ocasionadas pela dorno 

joelho, no que se refere ao alívio da dor, melhora na capacidade físico/motora, redução da 

rigidez. 

Diminuindo os custos com a saúde na compra de medicamentos, fisioterapias ou até 

mesmo a realização cirúrgica dos joelhos. E que a paciente possa reduzir a ingestão de 

medicamentos, melhorar a capacidade física funcional. 

Verificar se houve uma melhora na qualidade de vida da paciente com a introdução 

das técnicas de tratamento da Medicina Chinesa, a partir de uma avaliação físico - clinica. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tratou-se de um estudo descritivo, realizado à domicílio na cidade 

de São Paulo, durante o período de julho de 2017 a dezembro de 2017. 
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Participou do estudo uma paciente diagnosticada com osteoartrose dos joelhos, a 

paciente M J A foi esclarecida sobre a pesquisa e aceitou participar espontaneamente da 

mesma, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e submetida à avaliação e 

anamnese, conforme a Medicina Chinesa. 

Foram realizadas 34 sessões de Medicina Chinesa onde foi estudado o comportamento 

do tratamento na paciente, as sessões tiveram duração de 30 a 50 minutos cada sessão. As 10 

primeiras sessões foram realizadas duas vezes por semana e as outras 24 sessões foram 

realizadas uma vez por semana. 

A determinação da metodologia de tratamento dos Canais de energia foi feita 

baseando-se nos dados clínicos, na localização e irradiação da dor diagnóstica através da 

palpação do trajeto dos Canais de energia, dos pontos de Acupuntura e dos pontos Ashi1 

situados nos joelhos e nas pernas, bem como diagnóstico pela língua e pulso. Sendo assim os 

pontos de Acupuntura foram selecionados com base em livros e atlas de Medicina Chinesa, 

textos e artigos publicados na internet de acordo com suas ações e indicações patológicas. 

 

                                                           
1Pontos Ashi é o termo genérico utilizado para caracterizar os pontos não classificados nas categorias de pontos 

Regulares e Extras, e que se manifestam dolorosos ou sensíveis na presença de alguma enfermidade. Não tem 

nome específico e tampouco local pré-determinado. São também chamados pontos de Reação Celeste, pontos de 

Reação do Grande Vazio e Local Mole. Conforme diz o Eixo Espiritual (LingShu): “Tomar os pontos dolorosos 

como pontos Acupunturais. ”Estes pontos são totalmente diferentes de todos os outros. Não têm localização 

específica, não pertencem a nenhum sistema de Canais, não têm nomes próprios nem apresentam uma grande 

variedade de sintomas que possam tratar. Basicamente os pontos Ashi são pontos dolorosos. (RIBEIRO, 

VANESSA GOMES, Mapeamento de Pontos Extras de Acupuntura em Cães, 2013, localizado em 

<<http://www.institutojp.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Pontos_Extras_Caes.pdf, acesso em 01.10.2017 às 

11:34h>> (Ribeiro, 2017) 

http://www.institutojp.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Pontos_Extras_Caes.pdf
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3.1 Estudo de Caso 

Como o objetivo da pesquisa, participou do Estudo de Caso a Sra. M J A de 66 anos 

idade, aposentada, com diagnóstico de osteoartrose2de joelho bilateral. 

Materiais e Métodos: 

Para o tratamento foram utilizadas agulhas de Acupuntura (sistêmica) 0,25mm x 

30mm e 0,25mm x 40mm e 0,25mm x 50mm, e agulha Koryo 0,18 x 8mm para a estimulação 

dos pontos de Acupuntura, Algodão Hidrofilo, álcool 70%, sementes de Colza, para 

estimulação dos pontos de Auriculoterapia3, Gua-Sha4 de Jade, apalpador, pinça, micropore, 

bandeja de aço inox, creme hidratante e kit de Ventosas. 

 

3.2 Descrição Da Paciente Tratada Por Meio Da Medicina Chinesa 

A paciente objeto deste estudo foi uma mulher com 65 anos, divorciada, com três 

filhos, residente na cidade de São Paulo capital, professora aposentada. Procurou atendimento 

ortopédico por apresentar, de acordo com seu relato, fortes dores nos joelhos causando-lhe 

limitações de movimento e atividades no lar e física, relatou também que devido a estas 

limitações vem apresentando quadro de ansiedade aliado a uma depressão leve. 

A paciente relatou que o quadro acima citado foi diagnosticado a mais de 5 anos por 

um médico ortopedista como osteoartrose dos joelhos, e realizou tratamento com fisioterapia 

apresentando alívio nos sintomas, contudo os sintomas retornaram após 2 anos. Desde então, 

                                                           
2 Osteoartrose é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo das articulações (juntas) do organismo, 

marcada pelo desgaste das cartilagens que revestem as extremidades ósseas, causando dor e podendo levar a 

deformidades. 
3Auriculoterapiaé uma forma, de medicina alternativa ou complementar, baseada na ideia de que a orelha é um 

microssistema, com o corpo inteiro, representado no pavilhão auricular, a parte externa da orelha. 



15 
 

se auto medica com anti-inflamatórios e ervas naturais, porém estes também ocasionavam 

apenas a supressão temporária dos sintomas, tendo de ser consumido com bastante 

regularidade. 

Durante as crises, a paciente relatou que ficava extremamente sensível acordando 

durante a noite com dores, sensação de peso nas pernas, dores e travamento na parte posterior 

dos joelhos, dificuldades em dobrá-las, dores insuportáveis, afirmando sentir os sintomas em 

qualquer período do dia, mas principalmente ao descer ou subir escadas. Afirmou também que 

sentia pressão no peito, momentos de insônia ao mesmo tempo em que apresentava apatia, por 

não poder realizar as atividades do cotidiano e sem capacidade de traçar perspectivas de 

melhora em seu quadro em um futuro próximo.  

A partir dos relatos feitos pela paciente na entrevista inicial foi oferecido à paciente a 

possibilidade de realizar um tratamento complementar com Medicina Chinesa utilizando-se 

das técnicas de Acupuntura e seus microssistemas, Gua-Sha, Moxabustão e Ventosaterapia. 

Dentro de um padrão de diagnóstico pela Medicina Chinesa, em relação a aspectos 

gerais da paciente, a mesma afirmava não gostar muito do frio, preferindo o calor; sofria de 

hipertensão arterial, controlado por medicação diária, apresentava edema nos joelhos e pernas, 

diverticulite5, não costumava ter febres nem transpirar com facilidade; apresentava boa 

digestão embora sua sede normal, não bebia muita água; sentia sabor mais cítrico e assim 

como de sua preferência, como o limão, tinha bom sono. Quanto à urina, apresentava cor, 

volume e frequência normais, em relação as fezes apresentava cor, aspecto e frequência 

normais e ao ciclo menstrual já havia passado da menopausa a mais ou menos 8 anos.  

                                                                                                                                                                                     
4 Gua-Sha = Raspar toxina, “o Gua-Sha é uma modalidade terapêutica natural para o tratamento e prevenção 
de doenças através da raspagem da superfície da pele em partes especificas do corpo”, segundo Zhang Xiu Qin 
e Hao Wan Shane na obra Holographic Meridian Scraping Therapy. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Medicina Chinesa 

 

4.1.1 Histórico 

A Medicina Chinesa também conhecida em chinês: Zhõngyí xué, ou Zhõngao xué, é a 

denominação usualmente dada ao conjunto de práticas de Medicina Tradicional em uso na 

China, desenvolvidas ao longo dos milhares de anos da sua história. A Medicina Chinesa é 

utilizada principalmente como medicina alternativa, com caráter complementar e não 

substitutivo à medicina alopática. Utilizada também como modo de prevenção de doenças. 

(Em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional_chinesa> acesso em 18.08.2017 às 

18:00) 

A Medicina Chinesa ciência de 5 bases, ou áreas principais:  

1. Acupuntura e Moxabustão, terapias muito antigas onde a primeira usa agulhas 

e a segunda usa o calor da queima de ervas nos pontos de Acupuntura; 

2. Tui-Ná, técnica milenar de massagem chinesa; 

3. Fitoterapia, utiliza-se ervas, extratos e preparos vegetais; 

4. Exercícios terapêuticos, Práticas físicas (exercícios integrados de respiração e 

circulação de energia, e meditação como: Chi Kung, o Tai Chi Chuan e algumas artes 

marciais) consideradas métodos profiláticos para a manutenção da saúde ou formas de 

intervenção para recuperá-la. 

                                                                                                                                                                                     
5Diverticulite é uma inflamação dos divertículos (bolsas) presentes no intestino grosso. Cerca de 95% dos 

divertículos encontram-se no cólon sigmoide (parte do intestino grosso). Disponível 

emhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Diverticulite acesso 07.11.17 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional_chinesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divert%C3%ADculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lon_sigmoide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diverticulite
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5. Dieta, e uma alimentação correta e muito importante para os chineses. 

A Medicina Chinesa originou-se ao longo do Rio Amarelo, tendo formado a sua 

estrutura acadêmica há muito tempo. Ao longo dos séculos, passou por muitas inovações em 

diferentes dinastias, tendo formado muitos médicos famosos e diferentes escolas. É 

considerada uma das mais antigas formas de Medicina Oriental, termo que engloba também 

as outras medicinas da Ásia, tais como os sistemas médicos tradicionais do Japão, Coréia, do 

Tibete, da Mongólia e da Índia. (<Em: www.medicinachinesapt.com>. Acesso em: 

01.10.2017.) 

O Livro do Imperador Amarelo (Huang Di Nei Ching), é o grande livro de base da 

MTC, atribuído à figura lendária de Huang Di (2.697-2597 a.C.). Nele, o Imperador Amarelo 

obtém de seu conselheiro e ministro Chi Po a respeito de todas as questões ligadas a arte da 

cura, sobre os vários métodos para atingir a plena saúde e a longevidade. 

(http://taoismo.org/modules/smartsection/item.php?itemid=19 acesso em 18.08.2017 às 

17:00h) 

A Medicina Chinesa fundamenta-se numa estrutura teórica sistemática e abrangente, 

de natureza filosófica. Tendo como base o reconhecimento das leis fundamentais que 

governam o funcionamento do organismo humano, e sua interação com o ambiente segundo 

os ciclos da natureza, procura aplicar esta abordagem tanto ao tratamento das doenças quanto 

a manutenção da saúde através de diversos métodos. 

Há 3.000 anos evidenciam registros medicinais, sanitários e uma dezena de doenças. 

Segundo registros da dinastia Zhou existiam métodos de diagnósticos tais como: a observação 

facial, a audição da voz, questionamento sobre eventuais sintomas, tomada dos pulsos para 

observação dos Zang-Fu (Órgãos e Vísceras), assim como indicações para tratamentos 

http://taoismo.org/modules/smartsection/item.php?itemid=19
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terapêuticos como a Acupuntura ou cirurgias. Já por essas épocas incluía nos seus princípios o 

estudo do Yin-Yang6, a teoria dos cinco elementos e do sistema de circulação da energia pelos 

Canaiss do corpo humano, princípios esses que foram refinados através dos séculos seguintes. 

Nas dinastias Qin e Han haviam sido publicadas obras como “Cânone da Medicina Interna do 

Imperador Amarelo” (Huang Di Nei Jing) considerada atualmente como a obra de referência 

da medicina chinesa. (<Em: ww.medicinachinesapt.com>. Acesso em: 01.10.2017.)  

A Acupuntura conhece reformas importantes na dinastia Song (960 a.C – 1279 a.C) 

impulsionadas principalmente pelo médico Wang Weiyi que publicou “Acupuntura e os 

pontos do Corpo Humano”. Moldando duas estátuas em bronze do corpo humano a fim de 

ensinar aos seus alunos as técnicas da Acupuntura, acelerando assim o seu desenvolvimento. 

No século XX, Mao Tze Tung, oficializou o ensino da Medicina Chinesa a nível universitário 

e a sua divulgação por toda a china, criando-se muitas universidades e hospitais para a prática 

da medicina chinesa, considerada na altura um recurso valioso e acessível para a saúde 

pública. 

 

4.1.2 Teoria Yin Yang 

O conceito Yin Yang é extremamente simples, porém profundo. (Maciocia G. , 1996) 

afirma que o Yin Yang é o conceito mais importante e distintivo da Teoria da Medicina 

Chinesa, que toda fisiologia médica chinesa, patologia e tratamento podem ser eventualmente, 

ser reduzidos a Yin Yang. 

                                                           
6 Chama-se Yin e Yang, a reunião das 2 partes opostas que existem em todos os fenômenos e objetos em 
relação recíproca no meu natural. Os mecanismos de reunião e de oposição podem se produzir tanto entre 
dois fenômenos que se deparam como âmago de 2 aspectos antitéticos coexistindo no mesmo fenômeno. 
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Segundo (Auteroche & Navailh, 1992),a teoria Yin e Yang considera o mundo como 

um todo e que esse todo é o resultado da unidade contraditória dos dois princípios, o Yin e 

Yang. Não pode haver Yin sem Yang, nem Yang sem Yin. Sendo assim o conceito de Yin 

eYang são sempre relativos, ou seja devemos identificar algo Yang em relação a algo que seja 

identificado como Yin.  

Lao Tsé no capítulo 42 do Tao Te Ching descreve a criação do mundo que pode ser 

traduzida: 

“Tao dá origem a um.  

Um dá à luz dois. 

Dois dão à luz três. 

Três dão à luz todas as coisas e todos os seres. 

Todos os seres carregam a forma física negativa que é 

  representado por Ying, e abraça o 

natureza verdadeira positiva que é representada por Yang” 

Ou ainda, 

“O Tao deu origem a um 

um deu origem a dois 

dois deu origem a três 

três deu origem aos 10.000 seres 

os 10.000 seres carregam o Yin nas costas e abraçam Yang.” (Tzu's, 2009) 
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Todas essas criaturas se subdividem nos pares de opostos, yin e yang, e se enchem da 

energia Chi ou Qi. Seu desenvolvimento vem de sua interação. (Tzu's, 2009) 

A natureza sempre se refere a um referencial, como exemplo água Yin, porém em 

relação ao gelo é Yang. Tudo o que corresponde a uma ação, um movimento é Yang e tudo o 

que corresponde a um repouso a uma substância é Yin.Os princípios do Yin e Yang estão 

presentes em todos os aspectos da teoria da Medicina Chinesa. São utilizados para explicar a 

estrutura orgânica do corpo humano, suas funções fisiológicas, as leis referentes à causa e à 

evolução das doenças, e para servir de guia no diagnóstico e no tratamento clínico. 

De acordo com Campiglia (2004), Vectore (2005) e Silva (2007) apud (Silva, 2009), a 

Medicina Chinesa e, portanto, a própria Acupuntura, se baseia no princípio de que o homem 

deve estar em harmonia com as forças primordiais da natureza, que os chineses chamam de 

Yin e Yang (dois princípios opostos e complementares que compõem todo o universo), sendo 

que essa harmonia gera um equilíbrio que pode ser traduzido como saúde, e, por sua vez, o 

desequilíbrio, como doença. O princípio básico da Acupuntura sustenta que o equilíbrio é 

mantido no corpo humano por meio do fluxo suave de uma energia denominada pelos 

chineses Qi, bem como pelo fluxo, também suave, pelo corpo, do sangue, denominado pelos 

chineses como Xue. Sendo o Yin e o Yang coexistente em um processo comum de oposição e 

de interdependência que os liga de modo indissolúvel seu desequilíbrio relativo de uma 

subida ou declínio grande, explica o aparecimento das doenças, o reforço de um dos aspectos 

acarreta no enfraquecimento do outro aspecto. Problemas ambientais, alimentares, emocionais 

ou espirituais podem causar algum tipo de alteração na circulação do Qi e do Sangue (Xue) no 

organismo, originando assim algum tipo de disfunção ou patologia. A partir do momento em 

que alguma patologia esteja instalada no organismo, uma das formas de eliminá-la ou de 

minimizá-la seria a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo, que tem a 
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propriedade de restabelecer esse fluxo suave, ou seja, pela prática da Acupuntura (Silva, 

2007; Xinnong, 1999) apud (Silva, 2009), na MTC são normalmente classificados como 

sendo Yang (Masculino, calor, vento, fogo, secura) ou Yin (Feminino, umidade, frio, 

mucosidade). 

A Medicina Chinesa afirma que a ocorrência de todas as patologias é o resultado da 

perda de equilíbrio dinâmico entre Yin e Yang no corpo. Segundo (Auteroche & Navailh, 

1992), Yin e o Yang estão sempre em movimento seus aspectos unidos e opostos nunca estão 

em repouso, se observarmos as quatro estações do ano poderemos confirmar esse fenômeno. 

Do inverno a primavera em seguida ao verão, o clima passa progressivamente do frio ao calor, 

num processo onde o Yin decresce e o Yang cresce. Na passagem Su Wen, cap 5 diz “O Yin 

ao máximo deve tornar-se Yang, o Yang ao máximo deve tornar-se Yin”, ainda “ O Yin 

calmo, o Yang é controlado, o Espírito Essencial (Jing Shen), pode ser então normal. 

Quando aplicada ao corpo humano, a Teoria Yin Yang faz uma relação entre os órgãos 

(Zang), considerados Yang e as vísceras (Fu) consideradas Yin. Uma vez que o desequilíbrio 

em Yin Yang causará uma patologia fica evidente que o praticante visa estabilizar e 

restabelecer a harmonia entre estes dois princípios fundamentais, pode-se dizer que não há 

Medicina Chinesa sem Yin Yang. 

 

4.1.3 Teoria dos Cinco Elementos ou Movimentos - Wu Xing (五行) 

A Teoria dos Cinco Movimentos afirma que todas as coisas do universo consistem dos 

cinco elementos básicos da natureza de seus movimentos e suas transformações, para 

(Yamamura, 2001) e (Auteroche & Navailh, 1992),a Medicina Chinesa classifica os 

fenômenos conforme a natureza, função e forma deles representados por: Madeira (Mu), Fogo 
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(Huo), Terra (Tu), Metal(Jin) e Água (Shui), onde são estabelecidos de modo sistemático as 

relações existentes entre a constituição dos órgãos e vísceras (Zang Fu), o estado fisiológico 

ou patológico do organismo e os objetos do meio, em relação com a vida dos homens. 

Os chineses usaram como base de trabalho a analogia, similaridades, relações, 

metáforas, aproximações, etc., onde cada movimento traz em si próprio as características mais 

básicas e elementares das coisas e este conceitos e características foram extraídos da simples 

vida prática dos chineses. Que incorpora os conhecimentos médicos, filosóficos e religiosos 

que são achados nos escritos do Imperador Amarelo. “ A água e o fogo são as coisas com as 

quais as pessoas comem e bebem, o metal e a madeira são as coisas com as quais as pessoas 

trabalham, a terra é onde nascem os dez mil seres”, Shú Jing – Clássico dos documentos). 

A Terra representa a estabilidade a neutralidade, permite a disseminação, o 

crescimento, a nutrição e a colheita, a Madeira representa o movimento expansível e exterior 

em todos as direções, a harmonização, a geração, pode ser dobrada e esticada, o Fogo chameja 

em ascendência, queima, aquece, hiper-funciona, o Metal representa a purificação, solidez, 

vibração, a contração, pode ser moldado e endurecido, a Água umedece em descendência, 

limpa, refresca, penetra. (Maciocia G. , 1996) e (Auteroche & Navailh, 1992). 

Huà Shì Zhõng Zàng Jìng – Canon central do mestre Hua diz “ O yin e o yang são 

mecanismos do céu e da terra, os cinco movimentos são o início e o fim do yin yang, sem yin 

yang o céu e a terra não podem funcionar, sem os cinco elementos o yin e o yang não podem 

cinco movimentos elementos aparecem um pouco antes da dinastia no Shu Jing (clássico dos 

documentos) e o Li Jing (clássico dos ritos) e foi sobre a dinastia Han (206 a.C – 220 d.C) 

que os cinco movimentos, foram amadurecidos e claramente ligados à teorias do yin yang, 

que foram desenvolvidas, inicialmente, independentes e depois fundidas no final da dinastia 

Han. (Sionneau, 2014). 
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Segundo (Sionneau, 2014)& (Maciocia G. , 1996), o capítulo 66 das “Perguntas de Seda” 

(Su Wen) refere:  

“Os 5 ciclos e yin e yang são o Caminho do céu e da terra,  

as guias e leis das 10000 coisas,  

o pai e a mãe da mudança e a transformação,  

a base e o começo da vida e da morte,  

o palácio da luminosidade do espírito.  

 

Os Cinco Movimentos estão ligados as estações do ano, há um sistema de 

correspondência, uma ressonância entre os fenômenos da Natureza e do organismo, que são 

utilizadas comumente na prática da Medicina Chinesa, há um grupo de correspondência para 

cada um dos cinco movimentos, onde ocorre a transição de uma para outra, onde a terra 

participará/atuará de todas das transições. Movimentos normais levam a tudo estar em 

tranquilo e o contrário levam a mudança ao caos.  

A definição dos cinco movimentos é muito complexa e sútil e devemos ter prudência e 

não nos limitarmos nas palavras. 

Os cinco movimentos podem ser entendidos como fases ou movimentos das 

energias Yin e Yang. As imagens dos elementos Água, Madeira, Fogo, Terra, Metal 

representam as forças naturais que juntas formam um ciclo dinâmico e que podem ser 

exploradas nas áreas de fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento. São um sistema 

exploratório que permite: 

 Estudar as variações/alterações do ciclo de transformação do Yin Yang; 

 Estudar os diferentes fenômenos do universo quanto as suas relações, 

natureza, as propriedades e as características; 
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 Elucidar a razão de ser, em relação ao sistema como um todo deste 

fenômeno  

 Prognosticar a evolução dos fenômenos. 

Sendo suas características específicas, a partir de semelhanças e analogias, 

relacionadas com a fisiologia dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) e dos tecidos do corpo, para 

(Maciocia, 1996 p. 30) os relacionamentos são como um modelo de relações entre os sistemas 

internos, a teoria dos 5 movimentos pode ser útil no diagnóstico e no tratamento das 

patologias. 

Algumas associações dos Cinco Elementos 

  Madeira Fogo Terra Metal Água 

Lei da geração Mãe do Fogo Mãe da Terra Mãe do Metal 
Mãe da 

Água 

Mãe da 

Madeira 

Lei da 

dominância 
Avó da Terra Avô do Metal Avô da Água 

Avô da 

Madeira 
Avó do Fogo 

Estações Primavera Verão Final de Verão Outono Inverno 

Cores Verde Vermelho Amarelo Branco Preto 

Sabores Azedo Amargo Doce Picante Salgado 

Desenvolvimento Nascimento Crescimento Transformação Colheita Estoque 

Planetas Júpiter Marte Saturno Vênus Mercúrio 

Grãos Trigo Feijão Arroz Cânhamo Milhete 

Sistemas Yin 
Fígado 

(Gan) 
Coração (Xin) Baço (Pi) 

Pulmão 

(Fei) 
Rim (Shen) 

Sistemas Yang 
Vesícula 

Biliar (Dan) 

Intestino 

Delgado 

(Xiaochang) 

Estômago 

(Wei) 

Intestino 

Grosso 

(Dachang) 

Bexiga 

(Pangguang) 

Órgãos dos 

Sentidos 
Olhos Língua Boca Nariz Ouvido 

Tecidos Tendões Vasos Músculos Pele Ossos 

Emoções Fúria Alegria Preocupação Tristeza Medo 

Sons Grito Riso Cantoria Choro Gemido 

Fonte: Maciocia, G. Os Fundamentos da Medicina Chinesa: Um texto abrangente para acupunturistas e 

fitoterapeutas. 1ª ed. São Paulo: Roca Ltda., 1996. 
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Para (Maciocia G. , 1996) e (Sionneau, 2014) os princípios de interação fisiológica, 

baseia-se em dois aspectos que se apoiam mutuamente para propiciar harmonia: os ciclos de 

Geração ou Promoção (Xiang Sheng) e de Dominância ou Controle (Xiang Ké).  

 O ciclo de Geração forma uma sequência em que cada Movimento dá origem ou gera 

o seguinte, assim como é gerado da mesma forma, este ciclo também é normalmente 

identificado como Ciclo Mãe e Filho. Segundo (Sionneau, 2014), os cinco movimentos 

adquirem vida segundo uma ordem bem determinada e de maneira ininterrupta. “a água da 

vida à madeira, dando-lhe a seiva, a madeira gera fogo, alimentando-o, fogo gera terra,graças 

as suas cinzas terra dá vida ao metal, ao gerar a em seu interior, o metal gera água, pois ele se 

liquifica”. 

A Dominância é um ciclo fisiológico e deve ocorrer para evitar excessos, cada 

elemento controla o outro, ao passo em que é controlado também, formando uma relação de 

controle e restrição mútua entre as fases este ciclo é normalmente identificado como Ciclo 

Avô e Neto. A madeira controla terra, terra controla água, água controla fogo, fogo controla 

metal e o metal controla madeira.        

 A interdependência entre os movimentos nos mostra que o desequilíbrio em uma das 

fases ou na relação entre alguma delas irá repercutir no sistema inteiro, em relação ao corpo 

humano do seu funcionamento fisiológico saudável estes princípios devem ocorrer para que 

as atividades funcionais regulares do corpo e da natureza se mantenham em harmonia. 

(Maciocia G. , 1996) e (Xue-sheng, 2007) 

 O Ciclo de Excesso de Dominância ou Controle significa opressão, subjugação e 

corresponde basicamente a uma relação excessiva do ciclo de dominância, diminuindo 

demasiadamente o outro movimento. Enquanto no Ciclo de contra Dominância a rebelião, 

revolta corresponde basicamente a uma relação contraria aquela do ciclo de dominância, o 
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“Avô” ao invés de controlar passa a ser controlado pelo “neto”. Ambos os ciclos são 

patológicos. 

 
 
Fonte: disponível em <http://flordeameixeira.com/init/teoria/cinco_elementos acesso 20/10/2017 

 

4.2 Substâncias Vitais - (Ji Ben Yaun Su) 

A Medicina Chinesa aponta cinco substâncias vitais fundamentais para a vida humana 

e que são essenciais para o surgimento, manutenção e evolução da vida, algumas mais 

materiais e outras mais imateriais. 

Essência e Qi quase significam o mesmo dentro da Filosofia Chinesa, enquanto elas 

são diferentes na Medicina Chinesa. (Xue-sheng, 2007) 

 

4.2.1Qi 氣 (Essência) 

Qi-Essência é um dos mais importantes conceitos na Filosofia Chinesa, onde é a 

origem da constituição de todo o universo, todas as coisas no universo seu desenvolvimento, 

sua mudança são resultados de sua função. Na Medicina Chinesa Qi-Essência é a substância 

fundamental para construção do corpo humano e a manutenção das atividades vitais.Yi Zhuan: 

Cap. Xicishang (Yì Zhuán: Xì Cì Shàng) cita: “ Qi-Essência cria todas as coisas). 

http://flordeameixeira.com/init/teoria/cinco_elementos
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O significado etimológico do ideograma qi ("氣") na sua forma tradicional mais 

conhecida é uma imagem do "vapor (气) subindo do arroz (米), enquanto este é cozido", tudo 

no universo é composto por Qi. 

O Qi é a base das outras substâncias, que são manifestações suas em diferentes graus 

de materialidade. Qi refere-se a uma substância invisível e extremamente fina em constante 

movimento. É a substância mais básica que constitui todas as coisas no universo (Guang-ren, 

Sun, 2014).Sua tradução aproximada seria “energia”, “força vital”, “ar”, “respiração”, dentre 

outras, pois se trata de um conceito amplo, visto que o Qi se manifesta de diversas formas no 

organismo, com diversas funções como: transformação, transporte, manutenção, ascendência, 

proteção e aquecimento. Num sentido mais abrangente, ele é base para os fenômenos do 

universo como um todo. Estando o Qi na origem do movimento das transformações, tudo no 

universo se transforma continuamente, podendo demorar uma fração de milésimo de 

segundos ou centenas de milhares de anos, porém nada é imutável. (Guang-ren, Sun, 2014) e 

(Xue-sheng, 2007) 

Qi tem relação com os processos fisiológicos, patológicos e com o tratamento clínico. 

A palavra Qi, tem o sentido de matéria e de função. Por exemplo, o Qi puro, o Qi turbio e o 

Qi das substancias nutritivas são materiais enquanto que o Qi do Coração (Xin), Pulmão (Fei), 

Baço (Pì), Rim (Shen), Estômago (Wei) e dos Canais e colaterais são funcionais. A matéria e 

a função são dois conceitos diferentes, mas complementares e indivisíveis, porque a função 

deve se basear na composição material na qual se reflete na atividade funcional. (Sionneau, 

2014) 

Segundo o site Wikipédia os teóricos da Medicina Chinesa, como Zhang Zai (1020-

1077 d.C) e Xun Kuang (313-238 a.C.), consideravam o Qi como uma coisa material e 

imaterial ao mesmo tempo, com a capacidade de se manifestar de diferentes formas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideograma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vapor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cozedura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
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dependendo apenas de sua tendência para Yin ou Yang. Encontrado em < 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Qi#Etimologia, 2017)> acesso em 23/10/2017. 

A classificação do Qi do corpo humano varia de acordo com sua origem, distribuição e 

função. 

 Yang Qi e Yin Qi, são duas partes antagônicas da energia de base e se 

tomarmos como referência as funções e a matéria, Yang Qi seria as funções e 

Yin Qi a matéria. As funções do Yang Qi estimulam e promovem o 

crescimento do corpo, as funções reprodutivas, as funções dos Zang-Fu 

(Órgãos e Vísceras), e os Canais e Colaterais. Também promove a geração e 

distribuição da essência, sangue, fluídos e atividades mentais. O Yin Qi é o que 

diminui, reúne, regula e acalma essas mesmas atividades (Guang-ren, Sun, 

2014). 

 Kong Qi ou Qing Qi( Qido ar energia do céu) Também chamado de Qi 

Celeste, é a energia oriunda do ar que respiramos. É a forma mais simples do Qi. 

 Gu Qi - energia dos alimentos e das bebidas. É transformada pela ação 

do Baço/Estômago, primeira fase da transformação dos alimentos em Qi. 

 Zhong Qi (Qi torácico – Ancestral) é a combinação do Kong Qi e Gu 

Qi, tem a função de o Coração (Xin) e o Pulmão (Fei), promovendo a respiração e os 

batimentos cardíacos. Movimenta o Xue e o Qi através dos Canaiss e vasos do corpo. 

 Yuan Qi (Qi original) - Também chamado de Qi Pré-natal, Qi Inato, Qi 

primário e Qi do Céu Anterior, é a Essência (Jing) em forma de Qi recebido no 

momento da concepção. É essencial para que a vida se materialize, se chama também 

de Qi do Rim (Shen) ou Qi congênito, porque é herdado dos pais. Existem dois 

aspectos das funções fisiológica Yuan Qi. O primeiro e promover e regular o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Yin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yang
http://flordeameixeira.com/init/teoria/xin
http://flordeameixeira.com/init/teoria/fei
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crescimento, a função reprodutiva, estimula e impulsiona as atividades vitais do 

organismo, é distribuído para todo o corpo através do Triplo-Aquecedor (San Jiao). 

(Auteroche & Navailh, 1992) 

 Zheng Qi - Qi verdadeiro ou correto, é a união do Yuan Qi e Zong Qi e 

irá se manifestar através do Ying Qi (Qi nutritivo) e Wei Qi ( Qi defensivo). É o último 

estágio da transformação de Qi. 

 Ying Qi (Qi nutritivo) - energia de nutrição, circula nos vasos 

sanguíneos e Canaiss, nutre os Zang-Fu e os tecidos do corpo é a principal energia de 

circulação nos Canais Principais, provem do Qi das substancias nutritivas. É parte 

integrante do Xue (Sangue). Ying Qi tem estreita relação com a Xue (sangue), onde o 

primeiro circula com, nos vasos, com o Xue (sangue), que tem a função de nutrir todo 

o corpo. Podemos distingui-los, porém não podem ser separados muitas vezes é 

chamado de Ying Xue. Cap 43 Su Wen: “O Ying Qi é a essência dos alimentos, 

acomodados pelas vísceras (Fu), e distribuído pelos órgãos (Zang), antes de ser 

introduzido nos vasos ele atravessa as vísceras e atinge os órgãos. ” (Auteroche & 

Navailh, 1992) (Guang-ren, Sun, 2014). 

 Wei Qi (Qi defensivo) (Energia de Defesa) - Qi defensivo circula fora 

dos vasos sanguíneos e se distribuem na pele e nos músculos para aquecer, nutrir e 

regular a abertura e fechamento dos poros da pele com a finalidade de proteger o 

corpo da invasão dos fatores patógenos exógenos, além de aquecer, hidratar e nutrir 

parcialmente a pele e os músculos. O Wei Qi é uma parte do Yang Qi, assim chamado 

também de Wei Yang, o Yang protetor. (Xue-sheng, 2007). Conforme (Maciocia G. , 

1996) O Simple Questions no cap 43 diz “O Qi denfesivo é derivado da parte dura 

dos alimentos e da água, é de natureza escorregadia, portanto não pode penetrar nos 

Canaiss. Circula sobe a pele, entre os músculos, vaporiza-se entre as membranas e 
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difunde-se para o tórax e abdome”, ou seja, ele provêm do Qi das substâncias 

nutritivas.  

 Xie Qi - energia perversa. São os fatores patogênicos. 

Sobre a ação do Qi herdado e do Qi Adquirido, os Zang-Fu desenvolvem suas funções 

e geram por sua vez o Qi dos Zang-Fu e dos Canais e colaterais. A atividade funcional de 

cada víscera é a manifestação externa desse Qi. Assim temos os Qi do Coração, Pulmão, 

Baço, Rim, estômago e o Qi dos Canais e colaterais. QI-orgãos é uma força motriz para 

promover e ajustar as funções fisiológicas dos Zang Fu e manter suas funções o mais normal 

possível. 

 

4.2.2 Jing 精 (Essência) 

(Guang-ren, Sun, 2014)pág. 51 cita que na “Antiga Filosofia Chinesa, Jing (essência) 

é uma substância de base que constitui o Universo inteiro e que os antigos dicionários 

definem Jing (essência) como arroz da mais alta qualidade que foi cuidadosamente 

selecionado e considerado como a mais alta elite de todas as substâncias. ” Para (Xue-sheng, 

2007) e (Maciocia G. , 1996), Jing é a Essência, um tipo de energia fundamental na fisiologia 

orgânica, é a raiz do corpo, a substância essencial e fundamental do corpo humano que 

mantêm as atividades vitais, e que reside no Rim (Shen). Para (Sionneau, 2014), (Guang-ren, 

Sun, 2014) e (Xue-sheng, 2007) o Jing (Essência), se divide em dois aspectos: o céu anterior 

ou Jing Pré-Celestial que é a energia ancestral, nosso material genético, que está ligado ao que 

herdamos de nossos pais, tudo o que é pré-natal. E o céu posterior ou Jing Pós-Celestial que 

são todas substâncias obtidas depois da metabolização dos alimentos e do ar. Já para 

(Maciocia G. , 1996) ainda temos a Jing essência do Rim (Shen). Estes dois aspectos do Jing 

http://flordeameixeira.com/init/teoria/shen
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(Essência) determina as fases de crescimento, desenvolvimento, reprodução, e também 

concepção e gravidez. 

 Jing Pré-Natal – é a Essência inata, ancestral, do Céu anterior, que 

determinará a constituição básica e a vitalidade do indivíduo. Ela está relacionada com 

o momento da concepção, vinda dos pais, está fração do Jing não pode ser reposta ao 

longo da vida, já que se nasce com uma quantidade específica dela, ou seja, é limitado 

em quantidade, proveniente dos pais, e não renovável, onde seu esgotamento leva a 

morte, porém segundo (Sionneau, 2014) segundo algumas práticas Taoístas ela pode 

ser renovada. Ela deve ser cuidada adequadamente através de hábitos saudáveis de 

alimentação, respiração, vida sexual, dentre outros fatores, para mantermos a saúde a 

longevidade. 

 Jing Pós-Natal – é a Essência adquirida através dos alimentos, líquidos 

e também da respiração (ar), a partir dos quais o Qi será produzido no organismo. 

Como Jing do Céu anterior não pode ser reposta, ela deve ser reforçada, estabilizada e 

mantida pelo constante aporte de Jing do Céu Posterior. Jing Pós-Natal está ligado 

diretamente ao Baço (Pi) e Estômago (Wei), devido suas funções de transformar e 

transportar as essências (Jing) alimentares, além da produção de Qi. Ele é responsável 

por nutrir o Jing do Céu anterior, até que este se torne possível a capacidade de 

transmitir a vida, ou seja, que o indivíduo se torne fértil, podendo se reproduzir. 

(Maciocia G. , 1996), (Auteroche & Navailh, 1992). 

 

4.2.3 Xue 血 (Sangue) 

Para (Maciocia G. , 1996) e (Sionneau, 2014), Xue traduzido aproximadamente como 

“Sangue”, dentro da Medicina Chinesa possui uma conotação diferente do ocidental, o 

http://flordeameixeira.com/init/teoria/pi
http://flordeameixeira.com/init/teoria/wei
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Sangue (Xue) é um líquido corpóreo repleto de nutriente e Qi, é uma forma muito densa, a 

parte Yin e material do Qi, circula pelo corpo inteiro com a função de nutrir e umedecer o 

organismo, além de dar origem e suporte à Mente (Shen). O Qi é a parte Yang, do Sangue 

(Xue), ele não pode ser separado do Qi, que é quem o move, regula a temperatura corporal, 

tem atividade de controle e transformação. (Liu, 2009). O Sangue (Xue) é uma importante 

substância nutritiva, vital para a atividade humana. Se o Sangue (Xue) é deficiente isto irá 

afetar as funções das vísceras, tecidos e órgãos conduzindo para várias doenças. (Xue-sheng, 

2007). 

Segundo (Guang-ren, Sun, 2014) as funções do Sangue (Xue) são refletidas no 

espírito, complexão, na carne, pele, cabelo, funções sensoriais, e cada movimento do corpo. 

O Sangue (Xue) tem duas origens diferente e complementares segundo a Medicina 

Chinesa: 

1. Jing Qi Adquirido - A essência obtida dos alimentos e água depois da 

digestão e a absorção por parte do estômago e do Baço (Pi) passa pelo Coração (Xin) e 

Pulmão (Fei), se converte em Sangue (Xue) vermelho mediante a ação de 

transformação após ação do Zong Qi. (Guang-ren, Sun, 2014) e (Sionneau, 2014). 

(Maciocia G. , 1996) ainda inclui a citação de O DISCUSSION ON BLOOD (Tang 

Zong Hai 1884) que diz: “ Água é transformada em Qi, Fogoé transformado em 

Sangue (Xue)...Como podemos dizer que o Fogo é transformado em Sangue (Xue)? 

Sangue (Xue) e Fogo são vermelhos, O fogo reside no Coração (Xin) onde produz o 

Sangue (Xue), o qual umedece o organismo inteiro. Fogo é Yang, e gera Sangue (Xue) 

que é Yin”, então tem-se a ideia de que o Sangue (Xue) só passará a ser Sangue (Xue) 

após passar pelo Coração (Xin) e receber a cor vermelha do Fogo. 
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2. Jing Qi (Essência) de onde é armazenada no Rim, está relacionado à 

formação do Sangue (Xue) por promover o processo de preenchimento da Medula. O 

Qi do Rim (Shen) ao promover a função do Baço (Pi), do Pulmão (Fei) e do Coração 

(Xin), estimula a formação de Sangue (Xue).  Consequentemente o Qi nutritivo, os 

líquidos e o Jing (Essência) do Rim (Shen) que constituem o Sangue (Xue), são a base 

material das atividades do Sangue (Xue), que circula nos vasos sanguíneos nutrindo 

todo o corpo promovendo a atividade funcional dos órgãos e tecidos. (Almeida, 2016) 

 

4.2.4 Jin Ye 津液 (Líquidos Corpóreos) 

Segundo (Sionneau, 2014) podemos definir Jin Ye (Líquidos Corpóreos) todos as 

substâncias fisiológicas, fluidas e aquosa que normalmente estão presentes no corpo humana. 

Os Líquidos Corpóreos (Jin Ye) são provenientes dos alimentos e líquidos e formados a partir 

de diversos processos de transformação e separação, ao fim do qual se dividem em duas 

porções: 

 Jin é a fração Yang, mais sutil, dos Líquidos Corpóreos, circula na parte 

externa do corpo juntamente com o Wei Qi, com a função de nos nutrir e umedecer 

pele, músculos, ligamentos e tendões. 

 Ye é a fração Yin, mais densa, pesada do Jin Ye, circula na parte interna 

do corpo juntamente com o Xue e Ying Qi, com a função de umedecer e nutrir Zang 

Fu (Órgãos e Vísceras) é dividido pelo Triplo Aquecedor afim de alimentar os ossos, 

medula, articulações. Do Ye também fazem parte os dejetos (fezes e urina). Podemos 

encontrar uma relação com os órgãos no Su Wen cap 23 “Ao Coração (Xin) o suor, ao 

Pulmão (Fei) o ranho, ao Fígado (Gan) as lágrimas, ao Baço (Pi) a saliva fluida, ao 

Rim (Shen) a saliva espessa, são os 5 líquidos. ” (Auteroche & Navailh, 1992) 

http://flordeameixeira.com/init/teoria/zangfu
http://flordeameixeira.com/init/teoria/zangfu
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As múltiplas funções do Jin Ye (Líquidos Corpóreos) é lubrificar e alimentar os 

órgãos, peles, carnes, os vasos, e as articulações; oferecer a parte aquoso para formação do 

Sangue (Xue) transformando-o em um líquido mais fino de maneira que não estagne e coagule 

e manter o equilíbrio ente o Yin e Yang. 

 

5. SAN BAO (TRÊS TESOUROS) 

 

Para as tradições Taoístas a vida depende do San Bao (Três tesouros), sem eles não 

existe vida. Para as tradições chinesas estabelecidas há muito tempo atrás, San Bao (Três 

tesouros) são as energias essenciais à manutenção da vida humana, eles formam a origem e 

raiz da vida, criando um vínculo que conecta o ser humano com o universo que são Qi e Jing, 

os quais já vimos em capítulos anteriores e o Shen. 

 Jing (精): Terra - "essência nutritiva, essência; refinado, aperfeiçoado, 

extrato; espírito, demônio; esperma, semente". 

 Qi (气):Pessoa - "energia, vitalidade, força, ar, vapor, respiração, 

espírito, vigor, atitude". 

 Shen (神): Céu - "espírito; mente, alma, Deus, divindade; ser 

sobrenatural". (Hentzy, 2014). 

A palavra "Shen" tem diferentes significados dependendo do contexto em que se 

utiliza. Podendo ser traduzida como espírito, Deus, alma ou imortal. Nos seres humanos 

vivos, Shen é entendido como o espírito dirigido pela mente. Esta mente pode ser emocional 

"Xin" e o racional "Yi". Se o "Yi" controla o "Xin" então o "Yi" pode controlar o "Shen" 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ki
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shen
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estimulando-o e energizando-o. Para que "Yi" controle o "Shen" será necessário um 

treinamento focado no controle das emoções.  

Shen (Mente/Espírito) é um assunto muito complexo de ser compreendido pelo 

ocidental, Segundo (Sionneau, 2014), pois não tem forma, é invisível, é inaudível, é um puro 

Yang. Podemos encontra no site http://tempodecrescermtc.blogspot.com.br/2011/03/shen-

mente.html, a seguinte definição: “Shen (Mente) é a substância vital do corpo, é a mais sutil, 

uma qualidade indefinível de "vida", "brilho", que pode ser observado na saúde e que se 

aplica aos olhos, face, tez, língua, pulso. ”Já (Maciocia G. , 1996) traduz da seguinte forma: 

Shen como “Mente”, espírito para o complexo de Alma Etérea (Hun), Alma Corpórea (Pò), 

Intelecto (Yi), força de Vontade (Zì), e a própria Mente (Shen). 

Na Medicina Chinesa Shen (Mente/Espírito) Trata-se do complexo de todos os cinco 

aspectos mentais e espirituais do ser humano, isto é, Alma Etérea (Hun), Alma Corpórea (Po), 

Inteligência (Yi), Força de Vontade (Zhi), Mente (Shen) propriamente dita. 

Para fazer com que a Acupuntura seja perfeita e eficaz, deve-se primeiro curar o 

espírito. (Su Wen, capítulo 25; Veith, 1972) apud (Aquino, 2015) 

O Fígado (Gan) aloja o Hun (Alma Etérea/Psíquica) é o mais próximo do que 

entendemos de alma na visão Cristã, está associado à capacidade de realização da tarefa de 

vida, com discernimento, define a força de caráter, nossa força moral e a potência de 

afirmação de nossas aspirações que se manifestarão ao longo de nossa vida. É a nossa diretriz 

de vida. Envolvido com nossa capacidade de se relacionar com o mundo ao redor, com as 

pessoas e as situações de vida. Ela sobrevive ao corpo e retorna para o mundo do espírito, 

após a morte, pode ser definida como o “ir e vir” da mente. (Maciocia G. , 1996) 

http://tempodecrescermtc.blogspot.com.br/2011/03/shen-mente.html
http://tempodecrescermtc.blogspot.com.br/2011/03/shen-mente.html
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O Pulmão (Fei) aloja o Pò (Alma Corpórea) é a parte mais física e material da alma do 

ser humano, sua função a existência e manutenção do corpo físico. Segundo (Maciocia G. , 

1996) a Alma Corpórea (Pò) é a “entrada e saída da essência”. Induz a Essência a 

desempenhar e regular todos os processos fisiológicos. Garante as reações instintivas à 

sensação corporal de sentir, ver e ouvir, está relacionado com o instinto de conservação, 

sobrevivência, a reação/ação instintiva do homem. Relacionado com a nossa capacidade de se 

perceber no tempo e no espaço, com a consciência corporal. O Pò morre junto com o corpo é 

pertencente a terra. 

O Coração (Xin) aloja o Shen – coordena o psiquismo e configura como um 

organizador o ser humano, relacionando-se com a capacidade relacionamento, mental, 

emocional, intelectual e espiritual, à dimensão física, permite a comunicação com as outras 

pessoas, a clareza de pensamento, e a apropriada atuação nas relações sociais. É responsável 

pelo pensamento, percepção, razão, consciência, elemento referencial do psiquismo, 

capacidade de julgamento, etc. (Eyssalet, 2017).Se expressa nos aspectos mais elevados da 

inteligência, sendo responsável pela coerência do comportamento humano. 

O Rim (Shen) aloja o Zhi (Força de Vontade). Segundo (Eyssalet, 2017) permite a 

ação voluntária; ele obtém a capacidade de permanecer concentrado sobre a realização de um 

projeto e de fazer prova de determinação e de resistência no esforço para realizar um desejo, 

faz com que a pessoa siga em frente e impulsione a si mesma. Corresponde à vontade, à 

determinação, à capacidade para realizar uma intenção, na direção mental que nos fornece 

determinação para perseguir nossos objetivos. Está intimamente ligado aos nossos desejos. 

O Baço (Pi) é a residência do Yi (Intenção), trata-se do intelecto, da clareza mental, 

pelo registro da memória de nossas experiências, pelas ideias e conceitos. É responsável pelo 

pensamento aplicado, pelo estudo, memorização, focalização, produção de ideias e 
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concentração, dando capacidade de reproduzir as informações. Ele permite analisar os 

ensinamentos, de lhes encontrar um sentido e de preparar a memorização sob a forma de 

conceitos reutilizáveis. O Qi Pós-natal e o Sangue são as bases fisiológicas da Inteligência. 

Interligação entre Inteligência (Baço/Pâncreas), a Mente (Coração) e a Força de Vontade 

(Rim - Shen). (Maciocia G. , 1996). 

 

6. DIAGNÓSTICO PELA MEDICINA CHINESA 

 

O diagnóstico pela Medicina Chinesa abrange 4 partes: os métodos de diagnósticos, 

diferenciação de síndromes, identificação da doença e registros médicos. Síndrome é um 

conceito único da Medicina Chinesa, é uma coleção abstracta de variedades de sintomas 

abrange a localização da doença, etiologia e a luta entre a resistência do corpo e os fatores 

patológicos, refletindo a natureza de uma doença. (Yinqin, 2006). O Diagnóstico na Medicina 

Chinesa é uma ferramenta indispensável para a interpretação de sinais e sintomas, ajudando a 

compreensão seus significados. 

Como forma de métodos de diagnóstico na Medicina Chinesa estão: 

1. Inspeção/Observação, a qual o praticante observa a face, língua, postura, 

expressão, psique, olhos, cabelos, pele, lábios, excrecões para enterder as 

condições da patólogia. É uma importante ferramenta para observarmos as 

alterações dos Orgãos e Vísceras (Zang Fu), Sangue (Xue), Qi (energia, ar), 

Yin e Yang. (Auteroche & Navailh, 1992). A inspeção da língua é um elemento 

importante para o diagnóstico, onde deve-se observar sua cor, a forma do 

corpo, saburra, espírito da língua. (Maciocia G. , 2005). (Auteroche & Navailh, 

1992) cita textos antigos chineses da grande relação do aspecto da língua com 
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o estado patológico do paciente. “A língua é o broto do coração”. “A raiz da 

mente.” (Ling Gen). “A abertura do coração” (Xin Qiao), onde fica evidente o 

quão importante é a inspeção da língua para ter um diagnóstico mais acertivo 

possível. 

1. Auscutação-Olfação, o exame permite ouvir os diversos sons do corpo, a 

respiração, tosse, solução, vômito, espirro, gemidos, suspiros e fala, sentir o 

odor do corpo, secreções e excreções para obter dados da patologias.As 

variações da voz e odores do corpo humano pode manifestar mudanças das 

atividades psicologicas e patologicas dos orgãos, as análises acima podem 

mostrar os excessos ou defeciências da resistência do corpo ou fatores 

patologicaos. (Yinqin, 2006).Segundo (Auteroche & Navailh, 1992) podemos 

atravês da auscutação da respiração fraca a correspondência a um ataque 

interno e a uma falha por vazio, a da respiração desigual a sintomas de 

plenitude, assim como nos sons das vozes altas e sonoras. E que a tosse é o 

resultado da incapacidade do Pulmão (Fei) de realizar sua função que é a 

descida do Qi. 

 

2. Interrogatório permite ao praticante saber o ínicio, causa e a evolução da 

patologia, as circusntâncias, os hábitos de vida, as preferências por sabores e 

alimentos, localização da dor, e outros dados relacionados a patologias e dados 

familiares, afim de se fazer uma correlação e saber mais sobre as queixas que 

trouxeram o paciente ao consultório. Devemos perguntar ainda sobre 

transpiração, sono, febre, apetite, visão, urina e fezes, sede, sensações no peito 

e dores em geral. (Maciocia G. , 2005). É necessário perguntar se faz uso 

contínuo de algum medicamento ou se está sob de algum medicamento, as 
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perguntas à mulher estão voltadas sobre a menstruação, gravidez, gestação, 

parto, abortos, onde se observa condições associadas principalmente com 

Sangue (Xue), Rim (Shen) e Útero (Zi Gong); para as crianças é necessário 

perguntar algo mais, se teve sarampo, varíola e rubéola. (Auteroche & Navailh, 

1992). O interrogatório deve ser conduzido de maneira tranquila e ser o mais 

completo e amplo possível. Segundo (Auteroche & Navailh, 1992) o 

interrogatório é o ponto essencial do exame, a primeira tarefa clínica. 

Ocupando uma posição muito importante nos quatro métodos de diagnósticos, 

é um método para conhecer o processo patológico utilizando-se de perguntas 

que se faz ao paciente, onde se faz necessário ater se a queixa principal, o qual 

levou o paciente a procurar a Medicina Chinesa, mas também as queixas em 

geral, para que não passem despercebidos dados importantes correlacionados a 

patologia, afim de obter um diagnóstico o mais preciso e correto. “Fazer um 

exame sem interrogatório é uma insensatez”. (Su Wen cap.77.) 

 

3. O diagnóstico pela palpação inclui também a tomada de pulso, é uma 

abordagem para coleta de informações clínicas palpando, tocando, ou 

pressionando algumas áreas da superfície do corpo do paciente como pele, pés, 

mão, tórax, abdômen, assim como outras áreas do corpo. A palpação serve 

investigar pontos doloridos ou sensíveis a pressão, onde qualquer ponto pode 

ser utilizado para o diagnóstico, porém existem os Pontos Mu ou Pontos de 

Alarme que são doze onde o Qi dos Zang Fu (Órgãos e Vísceras) fica reunido, 

servindo de base do diagnóstica para saber se há algum problema no respectivo 

canal. O diagnóstico pelo pulso é método único que permite analisar o estado e 

as modificações da patologia. Segundo (Auteroche & Navailh, 1992), tomar o 
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pulso é perceber o estado do pulso, quer dizer, ter a sensação da pulsação sob 

os dedos, o que vem a ser, notar a frequência, o ritmo, a intensidade, as partes 

onde o pulso se manifesta, a fluidez, o nível, as ondas, a amplitude. Graças a 

observação da alteração nos pulsos, pose-se determinar a localização e a 

natureza da patologia e o estado de deficiência ou de força do Qi Correto e Qi 

Nocivo. Para (Maciocia G. , 2005) o diagnóstico pelo pulso é a mais difícil 

entre as artes de diagnosticar na Medicina Chinesa, sendo um assunto muito 

complexo que deve envolver um nível profundo de compreensão e uma grande 

habilidade. É um estudo que não tem fim e que evoluem por toda a vida. O 

Pulso nos dá uma idéia do estado do Qi e do Sangue (Xue), do estado dos 

órgãos Yin e Yang, do estado do corpo e da constituição de um indivíduo como 

um todo. 

A anamnese foi melhorando através dos tempos, o que embora se pareça muito 

simples, o diagnóstico pela Medicina Chinesa é muito eficiente e eficaz, a observação da 

língua, o exame do pulso, o observar, ouvir, cheirar, perguntar, a palpação, o toque são etapas 

e práticas do diagnóstico na Medicina Chinesa que fornecem informações sobre as condições 

do paciente e que indicam quais as melhores formas de tratamento dentro da Medicina 

Chinesa. Vale lembrar que o domínio de cada método dependerá da sensibilidade e 

treinamento de cada praticante e que poderá levar alguns anos seu aperfeiçoamento, 

principalmente se tratando do diagnóstico pela língua e pulso.  
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7. MÉTODO DO TRATAMENTO REALIZADO, PONTOS DE ACUPUNTURA E 

SEUS PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS 

 

7.1 Método do tratamento realizado 

 

7.1.1 Acupuntura 

Segundo o site (Wikipédia, 2017), A palavra "Acupuntura" vem do latim - acus 

significa agulha e punctura significa puncionar. 

A Acupuntura é um método terapêutico com origem na Medicina Chinesa, que 

consiste na estimulação de pontos cutâneos específicos através de agulhas. Essa estimulação 

tem a capacidade de regular o fluxo energético, dos Canais de energia, que é responsável pela 

fisiologia do corpo humano. No Conceito Oriental da Acupuntura, a energia vital, chamada 

"Qi", flui através de Canais de energia no corpo que se ligam os Zang (órgãos) principais, 

denominados Meridianos que ao longo desses Meridianos existem pontos específicos que 

quando estimulados influenciam e equilibram a energia vital “Qi”. A Acupuntura entende o 

corpo como um todo e cada parte são ligadas através de Meridianos, onde o conceito de 

doença na Medicina Chinesa é diferente ao ocidente, a doença e a perda dinâmica do 

equilíbrio energético do corpo e ao aplicar-se corretamente a agulha nos pontos específicos, o 

organismo voltará a seu equilíbrio natural. Segundo (Yamamura, 2001) a energia “Qi” é a 

forma imaterial que promove o dinamismo, a atividade do ser vivo, manifestando-se em dois 

aspectos Yin e Yang. Ele afirma que a estimulação adequada dos pontos de Acupuntura 

situados nos Canais de Energia regulariza a corrente do Qi.  
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7.1.2 Moxabustão 

A Moxabustão é uma técnica que consiste em aquecer os pontos de Acupuntura pela 

queima de ervas medicinais, onde a mais utilizada é a Artemísia seca, que tem a finalidade de 

aquecer o Qi e o Sangue (Xue) promovendo o aumento da atividade da circulação energética 

dos Canais de Energia (Yamamura, 2001). Baseia-se nos mesmo princípios e conhecimentos 

do s Canaiss de energia na Acupuntura. A Moxabustão é eficaz quando há diminuição da 

circulação, condições frias e úmidas, por ter seu calor penetrante. Existem duas técnicas de 

aplicação da Moxa, usada diretamente na pele, conhecido como Moxa direta e técnica onde 

são interpostas entre a Moxa e a pele rodelas de gengibre, sal grosso ou alho (Yamamura, 

2001). No capítulo 75 do Ling Shu está escrito “quando o sangue nos vasos tornam-se 

estagnante ou fica bloqueado, deve ser tratado somente pelo fogo”. (Medicina Chinesa 

ESMOT, 2017). 

Aplicado a Moxa de Artemísia, em tonificação nos pontos: R3 (Taixi), R7 (Fuliu), 

BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao) e B40 (Weizhong) 

 

7.1.3 Auriculoterapia 

Segundo site https://pt.wikipedia.org/wiki/Auriculoterapia (Auriculoterapia, 2017) e 

(Neves, 2009) a Auriculoterapia foi descoberta pelo médico francês Dr. Paul Nogier, baseados 

em relatos de tratamentos específicos de dor lombar, e a relação entre a orelha e o corpo 

humano e esta descoberta levou a incontáveis pesquisas na China pela professora Huang Li 

Chun.  

A Auriculoterapia também conhecida como Acupuntura Auricular é um microssistema 

da Acupuntura que utiliza áreas específicas da orelha externa ou pavilhão auricular com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Auriculoterapia
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finalidade de se tratar ou prevenir alterações no corpo do paciente. Seu princípio baseia-se na 

estimulação de pontos de Acupuntura na região da orelha que refletem toda atividade 

funcional do corpo humano, sendo que o praticante pode utilizar os pontos tanto para 

tratamento quanto para diagnóstico. Utilizando-se de diversos métodos terapêuticos como a 

massagem auricular, sangria auricular, punção com agulhas filiformes (agulhas de 

Acupuntura), agulhas semipermanentes e estimuladores esféricos, como sementes de 

Mostarda e Colza ao mais utilizados e esferas de cristais (Neves, 2009). (Garcia, 1999) afirma 

que o diagnóstico e tratamento através do microssistema da orelha teve sua origem na China, 

encontrando justificativas em textos antigos, como o Huang Ti Nei Jing, a estreita relação do 

pavilhão auricular com o resto do corpo, mesma relação com os sistemas de Canais e 

Colaterais, Zang Fu e Yin e Yang. De acordo com Huang, a terapia auricular deveria ter a 

função de regular a deficiência de Qi, fortalecendo os sentidos, revigorando a função do 

sangue do Fígado (Gan), Yin nutritivo e regulando a função do Rim (Shen) (Romoli, 2010).  

Pontos utilizados: Sanyinjiao, Rim (Shen), Fígado (Gan), Baço (Pì), Estômago (Wei) 

Joelho e Articulação do joelho 

 

7.1.4 Ventosaterapia 

 A Ventosaterapia é uma antiga prática da Medicina Chinesa onde uma estrutura 

especifica é posicionada sobre a pele do paciente e produz efeitos terapêuticos através da 

criação de vácuo no interior  desta estrutura ou instrumento, de modo que a pele e tecidos 

superficiais sejam sugados e mantidos no interior dos instrumentos. Os primeiros tipos de 

ventosas a serem empregados foram chifres de animais, passando por cerâmicas, bambu, 

vidros, etc. Os primeiros registros da técnica de Ventosaterapia datam de 3000 a.C. e na 

Medicina Chinesa, as primeiras referências escritas surgem em 300 d.C.A utilização das 
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ventosas no tratamento de doenças não é uma exclusividade da Medicina Chinesa, existem 

informações do seu uso desde o antigo Egito, ela também é mencionada nos escrito de 

Hipócrates e praticada pelo povo Grego no século IV a.C., possivelmente conhecida e 

utilizada por outras nações antigas. (Medicina Chinesa ESMOT, 2017). Sua aplicação produz 

um efeito térmico, de modo que a vasodilatação local feita pela ventosa provoca a circulação 

forçada do sangue e gera purga de gases do interior do corpo, alterando o PH do sangue 

equilibrando-o e o estado da pele para congestão sanguínea local como estímulo para os 

nervos se reequilibrarem ajudando o organismo a promover o metabolismo fisiológico, 

melhorando a nutrição da pele a do sangue em oxigênio, aumentando a resistência do corpo 

contra as doenças de modo a alcançar fins terapêuticos. (Cunha, 1996) 

Foi realizado a técnica de Ventosa deslizante na parte posterior da perna, nas coxas, 

panturrilha e tornozelo, para aumento o fluxo sanguíneo da região. 

7.2 Pontos de Acupuntura e seus princípios terapêuticos 

Pontos ou “acupontos” são os locais na pele em que se aplicam as agulhas. Localizam-

se no trajeto dos Canaiss, geralmente próximos às estruturas onde existem muitas terminações 

nervosas como feixes musculares, tendões, ligamentos e articulações. O conceito antigo era 

que nesses locais havia um aumento da circulação de energia e sangue e, por isso, estes eram 

chamados de pontos energéticos. (Pai, 2018).  

Os pontos de Acupuntura situam-se nos Canais de Energia e se projetam na pele cuja 

dimensão não ultrapassa alguns milímetros quadrados representam o mais exterior da relação 

Interior-Exterior dos Órgãos e das Vísceras, que se comunicam com os membros por meio 

dos Canais de Energia Principais. E estes, por sua vez, por intermédio dos Pontos de 

Acupuntura com a pele. Os pontos de Acupuntura apresentam características bioelétricas 

próprias podendo na dependência do grau dessas variações tornar-se dolorosos ou passar a 
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apresentar manifestações funcionais ou orgânicas que nada mais são que a consequência do 

estado energético dos Zang Fu e dos Canais de Energia. 

Os Canais de Energia desempenham o importante papel de relacionar os cinco Órgãos 

(Zang) e as seis Vísceras (Fu) com o Exterior (parte somática), e vice-versa. É por meio dos 

Canais de Energia Principais que o Qi (Energia) e o Xue (Sangue) se dirigem para o tronco 

assim como aos membros superiores e inferiores. Os Canais de Energia funcionam como vias 

de penetração das Energias Celestes da superfície (pele) até o interior (Zang Fu). O fluxo 

energético dos Canais de Energia reflete o estado dos Zang Fu, assim como as alterações 

energéticas ocasionadas pelo meio ambiente. Os Canais de Energia Principais e seus pontos 

de Acupuntura são sede de manifestações interiores, assim como o local para a entrada das 

Energias Perversas. Todos esses fatores alteram a quantidade, a qualidade e o fluxo de Qi nos 

Canais de Energia, podendo ocasionar o aparecimento de manifestações clínicas, 

consequentes à falta ou ao excesso de Qi ou mesmo pela estagnação de Qi e de Xue (Sangue). 

(Yamamura, 2001) 

No tratamento dos sintomas da paciente, foram utilizados os pontos de Acupuntura 

abaixo relacionados, que apresentam as seguintes funções de acordo com (Folks, 2008), 

(TCM POINTS, 2017) e (Flor de Ameixeira, 2017). 

R3(Taixi) – Canais do Rim (Shen) –Tonifica o Yin e Yang, fortalece e estabiliza a 

mente e as emoções, tonifica o Rim (Shen) e beneficia a essência e tonifica o sangue. 

Fortalece a lombar e os joelhos.  

Indicação: Fraqueza, dores na região lombar e joelhos. Joelhos frios e fracos. Sonhos 

excessivos, Impotência, Emissão seminal, etc. 
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R7 (Fuliu) – Canais do Rim (Shen)- Tonifica o Yin do Rim (Shen). Fortalece a 

lombar, remove a umidade, elimina edema.  

Indicação: Distensão abdominal, borborigmos, diarreia, língua seca, edema, febre sem 

suor, atrofia do músculo da perna, dor lombar, etc. 

R10 (Yingu) - Canais do Rim (Shen) – Tonifica o Yin do Rim (Shen) resolve umidade 

no aquecedor inferior, alivia dor, ativa o canal. 

Indicação: Dor abdominal, disúria, hérnia, impotência, problemas do joelho, 

problemas mentais, excesso de saliva, enfermidades urogenitais, etc. 

F3(Taichong) – Canais do Fígado (Gan) – Controla o Yang do Fígado (Gan). Resolve 

Umidade. Move a estagnação do Qi e do Sangue (Xue), elimina o vento do Fígado (Gan) e 

reduz espasmos e dor; tonifica o Sangue (Xue) e acalma o espírito. 

Indicação: Depressão, dor no hipocôndrio, distensão abdominal, Fraqueza, dormência 

e dor nas extremidades inferiores, Raiva, irritabilidade, dificuldade em caminhar, 

Menstruação irregular, hérnia, enurese, Cãibra, etc 

F8(Ququan) – Canais do Fígado (Gan) –Fortalece o Qi do joelho, tonifica a função do 

Rim, Relaxa tendões e músculos, revigora o Sangue (Xue). Beneficia a bexiga e genitais. 

Indicação: Menstruação irregular, dismenorreia, Dor na face medial do joelho e da 

coxa, Inchaço, Massa abdominal nas mulheres, Impotência. Infertilidade por estase de Sangue 

(Xue), etc. 
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BA3(Taibai) – Canais do Baço (Pì) – Harmoniza e fortalece o Qi do Baço (Pì), 

tonifica o Qi do Baço (Pì), resolve o esgotamento e o embotamento mental por umidade e 

fleuma, estimula o cérebro e promove a memória. 

Indicação: Constipação, plenitude epigástrica, lombalgia, pensamento confuso, dor nas 

costas, etc. 

BA6 (Sanyinjiao) – Canais do Baço (Pì) – Fortalece o Baço (Pì), nutre e move o 

Sangue (Xue), elimina a umidade, tonifica o Yin, acalma a mente, estimula da função do 

Fígado (Gan), interrompe a dor, analgesia. 

Indicações: Massas abdominais, dor umbilical, infertilidade, impotência, palpitação, 

insônia, tontura, cansaço crônico, tristeza, cistite, etc. 

BA9(Yinlingquan) – Canais do Baço (Pì) - Elimina a umidade, harmoniza o Qi do 

Estômago (Wei), beneficia a genitália, abre a via das águas. 

Indicação: Edemas, Síndrome Bí7 das pernas, distensão e dor abdominal, lombalgias, 

espermatorreia, indigestão, parestesia nas extremidades inferiores, dor nos joelhos. 

BA10 (Xuehai) – Canais do Baço (Pì) – Esfria, revigora, nutre e elimina a estase de 

Sangue (Xue). Interrompe sangramento, controla a rebelião do Qi. 

Indicação: Acne, Eczema, sangramento uterino, artrite, artrite na articulação do joelho, 

etc. 

                                                           
7 O termo Síndrome Bi é utilizado na Medicina Chinesa quando ocorre um bloqueio na circulação de Qi e 
Sangue (Xue) nas articulações ou em músculos, podendo se manifestar por dor, hipersensibilidade, parestesia e 
limitação de movimentos. (Ferreira, 2014) 
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E35 (Dubi) – Canais do Estômago (Wei) – Fortalece o Qi do joelho, alivia a dor, alivia 

edema, remove obstrução do canal (Síndrome Bi),  

Indicação: Inchaço, dor, fraqueza, e entorpecimento do joelho. Doenças do joelho e 

suas partes moles, artrite reumatoide, parestesia do joelho. 

E36 (Zusanli) – Canais do Estômago (Wei) - Fortalece o Baço (Pì) e o Estômago (Wei) 

para produzirem Qi e Sangue (Xue), eliminam a umidade, tonifica o Qi original, aumenta o 

Yang, regula o Qi nutritivo e defensivo, restaura a consciência. 

Indicação: Dor epigástrica, doenças oculares, fadiga, visão turva, peso na cabeça, 

Síndrome Bi no joelho e punho, edema, lombalgia, convulsão, situação dolorosa e 

inflamatória do joelho. 

IG4(Hegu) – Canais do Intestino Grosso (Dachang) - Remove o vento exterior, 

remove o calor, relaxa a tensão muscular, move estagnações do Sangue (Xue), acalma a 

hiperatividade do Yang do Fígado (Gan), acalma a mente, tonifica o Qi e o Sangue (Xue), 

analgesia, interrompe a dor. 

Indicação: Síndrome Bi, ansiedade, paralisia facial, analgesia, tensão nos lábios, 

tensão muscular, etc. 

VB-34 (Yanglingquan) – Canais da Vesícula Biliar (Dan) – Regula a mobilidade das 

articulações, relaxa e fortalece os tendões e músculos, fortalece a região lombar e membros, 

fortalece joelho. 

Indicação: Irritabilidade, mau humor, tensão nos tendões, rigidez muscular, Cãibra, 

Síndrome Bí nas pernas, atrofia muscular, inchaço, dor e vermelhidão no joelho, etc. 
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VB-39 (Xuanzhong) – Canais da Vesícula Biliar (Dan) – Tonifica o Qi e Sangue 

(Xue). Fortalece músculos e tendões, reforça os ossos, tonifica a essência e a medula. 

Indicação: Atrofia muscular dos membros inferiores. Dor espástica da perna.  

VC17 (Tanzhong) – Canais do Vaso Concepção (Ren Mai) - Dispersa a estagnação do 

Qi, remove a estagnação do Qi do coração, do sangue do coração, do Qi do Pulmão (Fei) e do 

Aquecedor Superior. 

Indicação: Plenitude e opressão no tórax, produzir linfócitos, etc. 

B40 (Weizhong) – Canal da Bexiga (Pangguang) – Fortalece a região lombar e 

joelhos, relaxa os músculos e tendões, tonifica o Qi do Rim (Shen), remove obstrução dos 

vasos sanguíneos, eliminando a estase de Sangue (Xue). 

EX2 – (Yintang) –Acalma a mente, diminui cefaléia, foca os pensamentos, tonturas e a 

sensação de peso na cabeça. 

Indicação: Casos de estados de ansiedade, de distúrbios do sono e em estados de 

confusão mental, harmonizar a mente e emoções. 

EX17 – (Xiyan) – Beneficia os joelhos, expele vento-umidade. 

Indicação: Dor, inchaço, vermelhidão, rigidez, fraqueza e entorpecimento do joelho, 

Síndrome Bi do joelho. 
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8. DISCUSSÃO 

Com base no estudo demonstrado concluímos que a Acupuntura demonstrou ser eficaz 

no tratamento com um significativo efeito na redução de dor do joelho, melhora da 

funcionalidade e mobilidade e melhora na vitalidade da qualidade de vida da paciente.  

Pode-se observar que as técnicas utilizadas da Medicina Chinesa, como Acupuntura, 

Moxabustão, Ventosaterapia, provocam efeitos locais e distais, analgesia, melhora do 

processo inflamatório, melhora no fluxo sanguíneo, efeito cerebral, provocam alívio dos 

sintomas de forma imediata ou progressiva, e o mais gratificante, o bem-estar do paciente.  

A ação da Acupuntura se dá pela via nervosa havendo liberação de substâncias como a 

endorfina, dopamina e serotonina em várias regiões do cérebro, resultando em efeito de 

analgesia, calmante, antidepressivo, relaxamento muscular, melhora de funções dos órgãos e 

vísceras (Zang Fu). 

O alcance de seu resultado abrange sintomas físicos, psíquicos, emocionais, 

comportamentais e mentais. Foi questionado a paciente sua percepção a respeito do 

tratamento pela Medicina Chinesa que relatou que usava drogas analgésicas e/ou anti-

inflamatórios no início do tratamento, porém a medida que o tratamento avançava, foi 

diminuindo o uso dessas drogas e chegou a interromper seu uso, melhora em seu estado 

emocional e físico. 

Nenhum efeito adverso foi relatado durante ou após a término do tratamento pela 

Medicina Chinesa. 

O estudo sugere que a observação dos resultados do tratamento pela Acupuntura nas 

dores do joelho implica a aplicação de um protocolo mais longo no tempo, por geralmente se 

tratar de um caso crônico, e com uma frequência maior de sessões. Sugere ainda que o 
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paciente não deve abandonar seu tratamento ocidental nem o uso dos medicamentos sem a 

autorização de seu médico.  

 

9. CONCLUSÃO 

 

Uma das maiores articulações do corpo humano, o joelho é uma região complexa e é 

formada por ossos (tíbia, patela e fêmur), ligamentos, meniscos e músculos. Os principais 

fatores que acarretam o desenvolvimento de dor nessa parte do corpo são: a estabilidade das 

estruturas associadas, o desalinhamento dos membros inferiores e a sobrecarga. O joelho é 

uma articulação muito instável e seu funcionamento depende do bom funcionamento de várias 

estruturas. Dores no joelho é um sintoma muito comum que leva a diminuição da 

funcionalidade e em muitos casos persistem por muitos anos independente da lesão e que 

pode afetar paciente de qualquer idade. A dor no joelho é uma queixa comum, de intensidade 

e duração bastante variadas, podendo se apresentar em ambos os lados, produzir inchaço e 

dificuldade no movimento, a maioria delas se originam de trauma por esforço, lesão ou 

rompimento de ligamentos que resultam em dor e instabilidade da articulação do joelho 

O estudo mostrou que a Medicina Chinesa, como terapia complementar, foi efetiva no 

tratamento da dor do joelho, a obtenção de resultados satisfatórios, fazendo o paciente voltar a 

suas atividades do cotidiano e físicas. O estudo também demonstrou uma melhora na 

qualidade de vida desses pacientes, no que se refere a vitalidade, maior disposição e energia. 
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10. ANEXOS 
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