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“Sempre que um grande médico trata uma doença, ele deve antes de tudo acalmar seu espírito 

e corrigir sua razão; Ele não deve dar lugar a desejos e vontades, mas deve, antes de tudo, 

desenvolver uma atitude de compaixão; Ele deve comprometer-se em aliviar os sofrimentos 

de todos os seres; Se alguém pedir ajuda, ele não deve perguntar se o paciente é nobre ou 

comum, rico ou pobre, jovem ou velho, bonito ou feio; Inimigos, parentes, bons amigos, 

chineses ou bárbaros, tolos ou sábios, todos são iguais; Ele deve ter em mente que todos os 

pacientes são parentes próximos; Ele deve olhar para os sofrimentos dos outros como se fosse 

o seu e estar profundamente comprometido; Ele não deve se esconder nas montanhas; Dia e 

noite, frio e calor, fome, cansaço e sede, ele deve manter a mente dirigida a servir; Quem age 

dessa maneira é um grande médico para os vivos; Quem age contrário é um grande ladrão 

para aqueles que ainda têm os seus espíritos.”  

Sun Si Miao 



 

RESUMO 

A elaboração deste trabalho visa o aprimoramento da aplicação da MC em distúrbios 

neuromusculares principalmente na melhora clínica do paciente a ela submetida. C.A.M. hoje 

com 25 anos foi submetido a uma cirurgia aos dois anos de idade para retirada de um lipoma 

intradural extra medular, no ato cirúrgico foi seccionado o nervo caldal direito a nível de L4 

que levou a uma perda de movimentos elevatório do pé direito e consequentemente a atrofia 

muscular e diminuição inclusive de crescimento tibial, procuramos através de aplicação de 

Acupuntura sistêmica e craniana mais eletro acupuntura uma retomada de movimentos e 

consequentemente uma recuperação esquelética e de massa. 

Palavra Chave: Acupuntura, Eletro Acupuntura e Neurológica. 



 

ABSTRACT 

 

The preparation of this work aims at improving the implementation of ERM in neuromuscular 

disorders mainly in clinical improvement submitted to it. CAM now 25 underwent surgery at 

two years of age to remove a spinal intradural lipoma extra, during surgery was sectioned 

Caldal the right nerve to L4 level which led to a loss of lifting movements of the right foot 

and consequently muscle atrophy and decreased including tibial growth, we seek through 

systemic application of Acupuncture and more electro cranial acupuncture a resumption of 

movements and consequently a recovery and skeletal mass. 

Keyword: Acupuncture, electro acupuncture and Neurological. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os lipomas espinhais são raros, respondendo por 1% de todos os tumores espinhais, 

estando associados ao disrafismo espinhal oculto em mais de 99% dos casos. Estão divididos 

em três tipos principais: lipomielomeningocele, lipoma intradural e fibrolipoma do filo 

terminal. (RIOS LTM et al., 2011).    

As alterações espinhais ocultas correspondem a um grupo de afecções dorsais que 

existem abaixo de uma cobertura intacta de derme e epiderme. Como a pele e o tecido 

nervoso se originam do ectoderma, anomalias de ambos podem ocorrer simultaneamente. 

Dessa forma frequentemente há um estigma cutâneo associado, do tipo massa coberta de pele, 

tufo de cabelo, apêndice cutâneo, pele com distúrbio de coloração, ou depressão cutânea 

(WILSON PE et al., 2007). Dentre as lesões ocultas estão incluídos lipoma, seio dérmico 

dorsal, mielocistocele e diastematomielia. O seio dérmico dorsal costuma estar associado a 

60% dos casos de lipoma espinhal (ACKERMAN LL, 2003). 

O seio dérmico dorsal congênito é um caminho epitelial da pele até tecidos mais 

profundos, resultante da provável separação incompleta do ectoderma cutâneo do 

neuroectoderma subjacente. Sua incidência estimada na população geral é de 1 em 2.500 

nascidos vivos. Apresenta-se, ao exame físico do neonato, como uma depressão cutânea ou 

óstio. Costuma estar associado a 60% dos casos de lipoma espinhal. Sua presença deve ser 

encarada como sinal de alerta para o rastreamento do lipoma espinhal por meio de 

ultrassonografia (LO WER LH et al., 2007).   

Essa alteração ocorre nos primeiros dois meses de vida intrauterina. 

Embriologicamente, o tubo neural se desenvolve a partir de células ectodérmicas 

(neuroectoderma), enquanto o mesoderma dará origem aos ossos, às meninges e aos 

músculos. A pele é separada do tubo neural por uma camada de mesoderma. A separação 

incompleta entre o ectoderma cutâneo e o tubo neural resulta em ancoramento da coluna, 

diastematomielia ou em seio dérmico. A separação prematura do ectoderma cutâneo do 

neuroectoderma subjacente resulta na incorporação de elementos do mesênquima entre o tubo 

neural e a pele, que pode resultar no desenvolvimento de lipomas (OSKOUIAN RJ et al., 

2007).   

Os conhecimentos da acupuntura estiveram isolados do mundo ocidental por cerca de 

5000 anos (MANN, 1971; WEN, 1989), distanciando-se da forma de raciocínio e linguagem. 

Além dessa dificuldade na linguagem usada nos termos da medicina chinesa, a prática técnica 

se depara com deficiências no seu ensino e em sua difusão científica (CIGNOLINI, 1990). A 
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ciência rejeita o princípio energético do corpo, linguagem metafísica e sistema aparentemente 

primitivo da Medicina Tradicional Chinesa, o que dificulta o engajamento de cientistas na 

investigação e, consequentemente, no desenvolvimento da acupuntura (KENDALL, 1989; 

ANDERSSON, 1993). A necessidade de uma linguagem comum para facilitar o ensino, a 

pesquisa, a prática médica e a troca de informações no âmbito da acupuntura, levou a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a criar uma nomenclatura internacional padrão 

(STANDARD, 1990). 

A Acupuntura é atualmente usada na Medicina Ocidental para tratamento de vários 

tipos de dor, de náuseas e vômitos induzidos por estado pós-operatório e pós-quimioterapia, 

para reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral e também para 

tratamento de pacientes com asma (SIERPINA; FRENKEL, 2005). Hoje a acupuntura é 

reconhecida como um recurso disponível de grande valor para a saúde mundial. O uso da 

acupuntura como um tratamento para doenças cardiovasculares é sugerido tanto pelos estudos 

em animais quanto por estudos clínicos em humanos. Possíveis vantagens no uso da 

acupuntura são o custo baixo do tratamento e baixo risco de eventos colaterais advindos dos 

tratamentos médicos utilizados (WHITE, 2004). 

Derivada dos radicais latinos acus e pungere, que significam agulha e puncionar, 

respectivamente, a acupuntura visa à terapia e cura das enfermidades pela aplicação de 

estímulos através de acupontos, com a inserção de agulhas em pontos específicos (WEN, 

1989; JAGGAR, 1992; SCHOEN, 1993). Trata-se também de uma terapia reflexa, em que o 

estímulo de uma área age sobre outra(s). Para este fim, utiliza-se principalmente, o estímulo 

nociceptivo que é codificado pela frequência dos potenciais de ação (LUNDEBERG, 1993). 

Agulhas de pedra e de espinha de peixe foram utilizadas na China durante a Idade da 

Pedra (cerca de 3000 anos A.C). Ney Jing, ou "Clássico do Imperador Amarelo sobre 

Medicina Interna", texto clássico e fundamental da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), 

descreve aspectos anatômicos, fisiológicos, patológicos, diagnósticos e terapêuticos das 

moléstias à luz da medicina oriental. Nesse tratado, já se afirmava que o sangue flui 

continuamente por todo o corpo, sob controle do coração. Cerca de 2000 anos depois, mais 

precisamente em 1628, William Harvey, proporia sua teoria sobre a circulação sanguínea 

(ALTMAN, 1992). 

No Oriente, a acupuntura é usada com finalidades preventivas e terapêuticas há vários 

milênios. A medicina chinesa se propõe a compreender o homem como parte da natureza, que 
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interage de acordo com os princípios da dualidade dinâmica Yin/Yang e da concepção dos 

Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. 

Segundo a Medicina Chinesa os cinco elementos constituintes da natureza são: Água, 

Madeira, Fogo, Terra e Metal e todas as estruturas e funções do organismo encontram-se 

originalmente em situação de equilíbrio, pela atuação das energias Yin e Yang, que 

representam, respectivamente, os aspectos negativo e positivo, profundo e superficial, frio e 

calor, deficiência e excesso, massa e energia, entre outros, em constante inter-relação, no 

sentido de manutenção do equilíbrio e harmonia corpo-mente-espírito do indivíduo. A 

medicina chinesa baseia-se também no meio em que a pessoa se encontra as condições 

energéticas de sua vida, sendo fundamental avaliar o aspecto emocional, as preferências que o 

indivíduo apresenta com relação a alimentos, cores e sabores, entre outras características, para 

que se possa ter um diagnóstico da patologia apresentada pelo paciente (IORIO et al., 2004). 

Na literatura científica, correlações entre Acuponto e mecanismos de ação da 

acupuntura têm sido feitas com elementos do processo inflamatório, em especial, aspectos 

neurogênicos. Hwang (1992) observou junções específicas entre mastócitos e células nervosas 

nos acupontos. Zhao, Zhu (1992), por sua vez, sugerem que a acupuntura pode ter efeitos 

diretos na regulação periférica da liberação de mediadores do processo inflamatório e da dor, 

o que leva a uma redução da liberação periférica de substância P (SP).··. 

2.  CASO CLÍNICO 

Paciente do sexo masculino nascido de cesariana. Apresentou aos doze meses de 

idade, um padrão equino vago, em pé direito a principio suspeitou-se de encurtamento de 

tendão, entretanto ao procurar um neurologista o mesmo solicitou uma ressonância magnética, 

confirmou os achados ultrassonográficos de massa no interior do canal espinhal a qual se 

identificou o problema, foi encontrado um Lipoma intra dural extra medular no nível L4 e L5, 

o mesmo foi submetido à neurocirurgia com ressecção total do tumor aos dois anos de idade, 

para retirada do Lipoma que resultou na secção do nervo espinal, que comprometeu o 

movimento do pé direito e controle de esfíncter anal e urinário, o urinário por um período de 3 

meses aproximadamente e o anal por 3 anos aproximadamente (perdas pequenas de fezes). 

Com a secção do nervo espinhal o paciente evolui com sequelas permanentes, perda total do 

movimento de dorso flexão, flexão plantar, Flexão do hálux e de dos dedos do pé direito e 

diminuição da sensibilidade em membro inferior direito em toda extremidade distal do joelho 

até o hálux, consequentemente atrofia muscular e encurtamento do membro em torno de 2,5 

cm até a data atual. Paciente realizou o exame de Eletromiografia em  20/10/2012 tendo como 
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resultado: eletroneuromiográfico demonstra afecção multirradicular lombo sacral e/ou de 

ponta anterior da medula acometendo os níveis L2 a S1  bilateralmente, de maior 

intensidade no membro inferior direito, com leve a moderada (L2-L3 à esquerda), moderada 

(L2-L3 à direita e L4-L5 à esquerda), moderada a acentuada (L4-L5 à direita e Si à esquerda), 

e acentuada (S1 à direita) degeneração de fibras nervosas motoras 

ELETROMIOGRAFIA 

Músculo inserção librilacão onda fasciculacão amplitude duracão polifásicos contração 

   positiva    voluntária 

Paravertebral lombossacral 

esquerdo 

(2 pontos avaliados) 

N -  -     

Paravertebral lombossacral 

direito 

(2 pontos avaliados) 

N   -     

         

Ileopsoas esquerdo N - - - N N,A N,PL N,R+ 

Ileopsoas direito N - - - N A PL R++ a +++ 

Quadríceps esquerdo N  -- - N A PL R++ a +++ 

Quadríceps direito N  -- - N A PL R++ 

Tibial anterior esquerdo N --  - A A PL,PG R+++ 

Tibial anterior direito N - - - A A PG R++++ 

Gastrocnêmio (p. medial) 

esquerdo 

AN - - + N A PL R+++ 

Gastrocnêmio (p. medial) 

direito 

N -  - D A  R++++ 

Gastrocnêmio (p. lateral) 

esquerdo 

N --  - N A PL,PG R+++ a 

++++ 

Gastrocnêmio (p. lateral) 

direito 

N -  - D A - R++++ 

Flexor curto hálux esquerdo  N- - - N A PL R+++ 

Flexor curto hálux direito N --  - ** ** ** ** 

Semitendinoso esquerdo N --  - N A PL R++ a +++ 

Semitendinoso direito N --  - N A PL R+++ a 

++++ 

Peroneiro longo esquerdo N - - - N A PL R+++ 

Peroneiro longo direito N - - - N A - R++++ 

Tensor fáscia lata esquerdo N - - - A A PL R+++ 

Tensor fáscia lata direito N --  - N A PL R+++ a 

++++ 

Glúteo máximo esquerdo N -  - A A PL R+++ a 

++++ 

Glúteo máximo direito N -  - N A PL R+++ a 

++++  
* a 3 cm da cicatriz cirúrgica  

**não são detectadas unidades motoras 
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Legenda: 

N- normal AN-anormal DAF- descargas de alta frequência A- aumentado D- diminuído PL- 

polifásico longo PC- polifásico curto R- rarefação 

 

NERVO Esquerdo Direito 

Fibular 45,1 Ausente 

Tibial Posterior 38,4 Ausente 

  

2.1 Medicina Chinesa e seus Canais 

  Alteração do fluxo dos Canais principais Tai Yin, Jue Yin e Shao Yin do pé 

{Baço(Pi), Fígado(Gan), Rim(Shen)} e dos canais principais Yang Ming, Shao Yang e Tai 

Yang do pé {Estomago(Wei), Vesícula Biliar(Dan), Bexiga(Pang Guang)}. 

Patologia Atípica, pois somente a área dos pontos Shu antigos estão com alterações físicas, 

extremidade até o joelho do Membro Inferior direito, diminuição de tônus, alteração no 

crescimento diminuição da sensibilidade, do joelho para baixo 

 Canal do Baço(Pi) Tai Yin do Pé: O Canal do Baço(Pi) inicia-se superficialmente na 

no ângulo medial do sulco ungueal do hálux. Segue ao longo da margem medial do pé, na 

linha de junção da troca de pele. Segue anteriormente ao maléolo medial, e ascende no 

aspecto medial da perna, ao longo da parte dorsal posterior da tíbia, cruza o canal do 

Fígado(Gan) e segue em frente a este. Segue pelo joelho e coxa (aspecto medial), e entra no 

abdome. Penetra então no Baço(Pi), e se conecta ao Estômago, sobe atravessando o diafragma 

até chegar ao esôfago, segue para a raiz da língua e estende-se por sua porção inferior. 

Externamente desde o abdome, segue lateralmente à linha média até o segundo espaço 

intercostal, terminando próximo 6 cun acima da axila em Ba21(Dabao). A partir do Estômago 

(Wei), um ramo segue internamente através do diafragma conectando-se ao Canal do 

Coração(Xin). 

Canal do Fígado (Gan) Jue Yin do Pé: Inicia-se em F1(Dadun), na margem ungueal 

lateral do primeiro dedo do pé. Segue ascendentemente ao longo do dorso do pé, passa em 

frente ao maléolo medial e sobe ao longo do bordo posterior do aspecto medial da tíbia. Liga-

se a Ba6(Sanyinjiao), sobe ainda 8 tsun acima do músculo medial, onde atravessa e segue 

posteriormente ao Canal do Baço(Pi). Ascende pelo joelho e coxa, alcança a virilha, cruza 

novamente o Canal do Baço(Pi), penetra no púbis e circula a genitália. Segue 

ascendentemente à região inferior do abdome, ascende a F13(Zhangmen) na altura da décima 

primeira costela, e continua até F14(Quimen), no sexto espaço intercostal na linha mamilar. 
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De F13(Zhangmen), um ramo penetra no abdome, passa ao redor do Estômago(Wei) e penetra 

no Fígado(Gan) e Vesícula Biliar(Dan). Segue atravessando o diafragma e se ramifica no 

hipocôndrio. Ascende, então, ao longo da parte posterior da garganta, passando pela faringe, 

rinofaringe e sínus maxilar atingir sistema ocular. Segue ao topo da cabeça, encontrando VG-

20(Baihui). Um ramo desce a partir do sínus maxilar à bochecha e circula internamente os 

lábios. A partir do Fígado(Gan) um ramo penetra no Pulmão(Fei), ele conecta ao Canal do 

Pulmão(Fei) e do Pericárdio(Xin Bao) sob PC1(Tianchi). 

 Canal do Rim(Shen) Shao Yin do Pé: O meridiano do Rim(Shen) tem início na parte 

inferior do quinto pododáctilo, percorre a sola do pé seguindo por trás do maléolo medial. 

Ascende através do aspecto medial da perna, faz interseção com o Meridiano do Baço(Pi) em 

Ba6 (Sanyinjiao) seguindo seu percurso, alcançando a parte medial da fossa poplítea em 

R10(Yingu), de onde segue alcançando o períneo e se divide em dois ramos. O ramo profundo 

conecta-se ao Rim(Shen), à Bexiga(Pang Guang) e posteriormente penetra no Fígado(Gan), 

passando através do diafragma e penetra no Pulmão(Fei), de onde sobe na garganta e termina 

na raiz da língua. A partir do Pulmão(Fei) um ramo se estende ao Coração(Xin) de onde segue 

para o tórax conectando-se ao Pericárdio(Xin Bao). O ramo superficial segue pelo períneo até 

a região inferior do abdome, a 0,6 tsun da linha média, sobre a sínfise púbica. Daí ascende ao 

peito, passando por entre os Canais Vaso Concepção(Ren Mai) e Estômago(Wei), até a fossa 

infraclavicular, onde termina em R7(Fuliu). 

 Canal do Estômago(Wei) Yang Ming do Pé: Inicia-se na face lateral da asa nasal {IG-

20(Yingxiang)}, ascende ao longo do nariz em um ramo interno até abaixo do globo ocular, 

aonde externaliza-se, vai para a lateral ao longo do nariz e penetra novamente, passando pelas 

gengivas superiores, corre ao redor dos lábios pelo lado posterior da bochecha. Segue até a 

frente da orelha e pelo contorno da linha dos cabelos, alcançando a fronte. Um ramo desce 

através da garganta até a região da fossa supraclavicular em E12(Quepen). Internamente o 

canal atravessa o diafragma, penetra no Estômago(Wei) e conecta-se com o Baço(Pi) e sai 

novamente na região inguinal. Um ramo flui externamente em direção descendente saindo da 

fossa supraclavicular, passando pelo peito e abdome na linha do mamilo, unindo-se, em 

E30(Quichong), à outra porção do canal. Continua a descer, passando pelo joelho e borda 

anterior lateral da tíbia, atravessa o dorso do pé e alcança a face medial do dedo médio do pé, 

um ramo do dorso do pé vai para o artelho maior, onde se conecta com o Canal do Baço(Pi). 

 Canal da Vesícula Biliar(Dan) Shao Yang do Pé: Tem início em VB1(Tongziliao), no 

canto externo do olho. Ascende ao canto da testa, desce à região anterior ao lóbulo da orelha, 
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sobre pelo bordo superior do arco zigomático, ascende ao canto da testa, desce pela área 

temporal, circula a região do ouvido, ascendendo à testa a 3 cun da linha média, na região 

supra orbital. Descende ao pescoço e à fossa supraclavicular, onde encontra o Canal Principal. 

Da região da fossa supraclavicular desce ao tórax, passando pelo diafragma e penetrando no 

Fígado(Gan) e Vesícula Biliar(Dan). Daí emerge em E30(Quichong), seguindo para a margem 

dos pelos pubianos e depois lateralmente ao quadril até VB30(Huantiao). O outro ramo sai de 

E12(Quepen), descendo pela linha média axilar, linha mamilar, passando em direção às 

extremidades livres das últimas costelas, seguindo para alinha inferior do umbigo, crista 

ilíaca, chegando à articulação do quadril em VB29(Juliaoi), de onde, passando pelo sacro e 

primeiro e quarto forame sacral, chega em VG1(Changqiang). Daqui o meridiano ascende a 

VB30(Huantiao) e encontra o outro ramo. Descende ao longo do aspecto lateral da coxa e do 

joelho, seguindo pelo aspecto anterior da fíbula, e alcançando a área anterior ao maléolo 

externo. Continua pelo dorso do pé entre o quarto e quinto metatarsos, para terminar em 

VB44(Zuqiaoyin), na margem ungueal lateral do quarto dedo do pé. A partir de 

VB41(Zulinqi) um ramo segue até F1(Dadun), na margem ungueal lateral do primeiro 

pododáctilo. 

 Canal da Bexiga (Pang Guang) Tai Yang do Pé: O Canal da Bexiga (Pang Guang) tem 

início no canto interno do olho, ascende à testa de onde um ramo parte para a área acima da 

orelha. Do alto da cabeça ele penetra no cérebro e ressurge na nuca, aonde bifurca-se em 

direção ascendente ao longo do dorso, lateralmente à coluna vertebral (a 1,5 cun da coluna) e 

medialmente 1a escápula. Em B23(Shenshu), na altura de L2 um ramo aprofunda-se e 

conecta-se ao Rim (Shen) e Bexiga (Pang Guang). O ramo da região lombar segue para o 

glúteo aonde alcança a fossa poplítea. O ramo da região dorsal do pescoço descende ao longo 

da escápula, atravessa a região glútea, passa pelo aspecto lateral da coza e une-se ao ramo 

precedente na fossa poplítea, seguindo pelo aspecto posterior da perna, aspecto posterior do 

maléolo externo e seguindo ao longo do quinto osso metatarsal para terminar no aspecto 

lateral do quinto artelho, onde conecta-se com o Canal do Rim(Shen). 

3  ATENDIMENTO 

 

Paciente foi atendido na EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa, em sala 

privativa duas vezes por semana iniciada em 10 de junho de 2014 com um total de 46 seções,  

pelos profissionais: Professor Ricardo C. Paulo, alunos  Nilton Meneses e Sandra Georgia 

Hirano Meneses com supervisão do diretor Reginaldo C. Filho.  
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3.1 Primeiro Atendimento 

 

Foi realizado Anamnese com diagnostico da MC, registro fotográfico e colhida 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Pontos utilizados  na primeira sessão: VB34 (Yanglinquan), E36 (Zusanli), R3 (Taixi), 

F3 (Taichong) bilateral em Tonificação, B62 (Shenmai) com R6 (Zhaohai), (Canais Yin e 

Yang Qiao Mai), Pontos Extras: JIU WAI FAN e JIU NEI FAN juntamente com B57 

(Chenshan) / NAO CHING (Extra) dois dedos do E41 (Jiechi). 

Outras técnicas da MC: Aplicação de eletroacupuntura em forma de tonificação Frequência de 

10hz, intensidade  baixa 

3.1.1 Descrição dos Pontos 

 

Yáng líng quán (VB34) = Ponto Mar (Ho), ponto Terra, influência (Hui) dos Músculos e 

Tendões em geral 

 

Localização: Na depressão que se encontra aproximadamente à 1 cun a frente e à 1 cun abaixo 

da cabeça da fíbula (Atlas Gráfico de Acupuntura Seirin). 

Função Geral: VB34(Yanlingquan) é um dos pontos mais usados do corpo e tem as seguintes 

funções principais: 

Beneficia os tendões e as articulações. 

Ativa o canal e alivia a dor. 

Dispersa o Qi do Fígado(Gan) e beneficia a região costa lateral. 

Dispersa umidade-calor do Fígado (Gan) e da Vesícula Biliar(Dan). 

Harmoniza o ShaoYang 

Distúrbios dos tendões, contração dos tendões, contração e dor dos músculos da panturrilha 

no distúrbio da perturbação súbita, contração dos tendões do pé, rigidez e tensão dos 

músculos e articulações, entorpecimento, hemiplegia, rigidez do pescoço e dos ombros, dor 

no cotovelo, distúrbio de atrofia e obstrução dolorosa do membro inferior, inchaço, dor e 

vermelhidão no joelho, obstrução dolorosa por frio do quadril e do joelho, neuralgia ciática, 

entorpecimento e dor na coxa e no joelho, frio e palidez dos pés, Qi da perna. 
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Doenças da Vesícula Biliar(Dan), plenitude e dor na região costal lateral, suspiros frequentes, 

medo das pessoas como se estivesse prestes a ser agarrado, constipação, enurese, epilepsia. 

Gosto amargo na boca, garganta seca, vômito, icterícia, calafrios e febre, malária, inchaço na 

face e da cabeça, hipertensão. (Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 493).  

Zusanli (E36) = Ponto  Mar (He) e ponto Terra do Canal do Estomago(Wei). Ponto de 

comando. 

Localização: Abaixo do joelho, 3cun abaixo do E35 (Dubi), a um dedo de largura de distancia 

da crista anterior da tíbia.  

Função Geral:  

Harmoniza o Estomago(Wei); 

Fortifica o Baço(Pi) e resolve a Umidade; 

Auxilia o Qi correto e estimula o Qi original; 

Tonifica o Qi e nutre o Sangue (Xue) e o Yin; 

Dispersa o Fogo e acalma o espírito; 

Ativa o Canal e alivia a dor; 

Reaviva o Yang e restaura a consciência. 

 

Zusanli (E36) (três milhas da perna) foi incluído como um dos “onze pontos estrelas 

celestiais”, sendo indicado para tratar Frio no Estomago(Wei), borborigmos e diarreia, 

inchaço na perna, dor no joelho, emagrecimento decorrente de agressão por Frio e todas as 

doenças parasitárias. É considerado também como um dos “quatro pontos de comando” (para 

tratar distúrbios do abdome). Qin Cheng-zu, da dinastia Song, declarou que, usando-se o 

ponto Zusanli, “todas as doenças podem ser tratadas”. 

É o ponto único mais importante no corpo para estimular a ação do Estomago(Wei) e do 

Baço(Pi) em gerar Qi e Sangue; é também famoso por sua capacidade de firmar o Qi Correto. 

Zusanli (E36) também é indicado classicamente para tratar insuficiência do Qi Original e do 

Yin. É um ponto importante para tratar distúrbios do Canal do Estomago(Wei), incluindo 

inchaço, dor e abscesso na mama, bem como para tratar na coxa e na canela (Peter Deadman 

pág. 169). 

 

Taixi (R3) - Riacho Supremo = Ponto Riacho (Shu), ponto Fonte (Yuan) e ponto Terra do 

Canal do Rim(Shen). 

Localização: na depressão entre o maléolo medial e o tendão de calcâneo, no mesmo nível da 

proeminência do maléolo medial.  



18 

 

Função Geral:  

Nutre o Yin do Rim(Shen) e remove Calor por deficiência; 

Tonifica o Yang do Rim(Shen); 

Ancora o Qi e beneficia o Pulmão; 

Fortalece a coluna lombar.  

O Rim(Shen) ocupa uma única posição entre os Zang Fu, de armazenar a Essência Yin e 

conservar e controlar o Fogo do Ming Men. O Rim(Shen) é, portanto, a raiz do Yin e do Yang 

do corpo todo. 

Recomenda-se o uso dos pontos Shu Riacho no tratamento de distúrbios dos Zang – “Quando 

os cinco Zang estão doentes, selecione (entre) os doze pontos Yuan Fonte.” Taixi (R3), ponto 

Shu Riacho e ponto Yuan Fonte, é, portanto, o principal ponto do Canal do Rim(Shen) para 

tratar desarmonia do Zang Rim(Shen), que, por conta da natureza única do Rim(Shen), 

sempre envolve deficiência, principalmente do Yin do Rim(Shen) ou Yang do Rim(Shen). 

A deficiência do Yin do Rim(Shen) pode afetar o Rim(Shen) isoladamente, ou, pela falha em 

nutrir o Fígado(Gan), o Coração ou o Pulmão, todos em contato com o Canal do Rim(Shen). 

A deficiência do Yin pode se manifestar de duas formas principais: falhando em nutrir e 

umedecer, ou falhando em refrear o Fogo. A arte de tratar a deficiência do Yin está em avaliar 

cuidadosamente a importância relativa desses dois aspectos, e dar a ênfase adequada em nutrir 

o Yin e esfriar o Fogo. 

Mesmo sendo subdivididos em Yin  do Rim(Shen) e Yang do Rim(Shen), o Rim(Shen) é 

logicamente um único Zang, embora na prática clínica normalmente predomine a deficiência 

do Yin ou do Yang, quando um aspecto do Rim(Shen) se encontre deficiente, o outro também 

se torna deficiente. 

“Sem Yang, o Yin não consegue reproduzir-se; sem Yin, o Yang não consegue se 

transformar”. (Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 370). 

 

Taichong (F3) – grande precipitação = Ponto Shu Riacho, ponto Yuan Fonte e ponto Terra do 

Canal do Fígado(Gan). Ponto estrela celestial de Ma Dan-Yang. 

Localização: No dorso do pé, na depressão abaixo da junção do primeiro e segundo ossos 

metatársicos.  

Função geral: 

Dispersa o Qi do Fígado(Gan); 

Domina o Yang do Fígado(Gan) e extingue Vento; 

Nutre o Sangue do Fígado(Gan) o Yin do Fígado(Gan); 
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Clareia a cabeça e os olhos; 

Regula a menstruação; 

Regula o jiao inferior. 

Taichong (F3) é o ponto Shu Riacho e ponto Yuan Fonte do Canal do Fígado(Gan). “Quando 

os cinco Zang estão acometidos, selecione (dos ) doze (pontos) Yuan Fonte”. 

Este ponto pode ser usado com igual efeito para padrões de excesso e deficiência  do Zang 

Fígado(Gan) e de seu Canal. 

O Fígado(Gan) governa a dispersão e a drenagem; quando o Qi e o Sangue fluem 

harmoniosamente, as dez mil doenças não surgem. Se houver coação, todas as doenças podem 

surgir (Manual de Acupuntura - Peter Deadman – pág. 522). 

 

Shen Mai (B62) - Ponto de abertura do Yang Qiao Mai = Ponto confluente do Vaso de 

Motilidade Yang. 

Localização: No aspecto lateral do pé, aproximadamente 0,5 cun abaixo da borda inferior do 

maléolo lateral, em uma depressão atrás dos tendões fibulares. 

Função geral:  

Pacifica o Vento interno e expele o Vento externo; 

Acalma o espírito e trata epilepsia; 

Beneficia a cabeça e os olhos; 

Abre e regula o Vaso de Motilidade Yang; 

Ativa o Canal e alivia a dor. 

Shen Mai (B62) é citado como um dos “oito métodos terapêuticos”. Está indicado para 

“expelir Vento e Calor e (tratar) Vento na cabeça generalizado ou unilateral”. Pode ser 

agulhado para vários outros distúrbios  que afetam o Canal da Bexiga(Pang Guang) e o Vaso 

Motilidade Yang, como a região lombar (Canal da Bexiga(Pang Guang)) e o quadril ( Vaso de 

Motilidade Yang) (Manual de Acupuntura- Peter Deadman – pág. 349). 

 

Yonqquan – (R1) 

Localização: Na região, numa depressão entre os ossos metatarsais II e III, na transição do 

terço anterior para o terço médio da planta. 

Função geral: 

Reconstrói o Yang em colapsos (desmaio, perda de consciência, choque); elimina o excesso, o 

Calor e o Vento da região da cabeça e diminui o Yang; tranquiliza o Shen. 
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Ponto Poço Jing, ponto Madeira, ponto de dispersão. É o ponto de Acupuntura na região mais 

inferior de todo o corpo (Guia Prático de Acupuntura – Claudia Focks – pág. 303). 

Yonqquan é o ponto Jing Poço do Canal do Rim(Shen) e sendo assim tem  uma ação poderosa 

em abrir os portais e restaurar o colapso, independente de ser decorrente de acidente vascular 

cerebral ou perda de consciência. 

R1(Yonqquan) é um importante ponto na prática de Qiqong. Dirigir a mente para Yonqquan 

ou inalar ou exalar por meio deste ponto assenta e descende o qi e ajuda o corpo a absorver a 

energia Yin da Terra.(Peter Deadman – pág. 367) 

Zhao Hai (R6) – mar brilhante, Ponto de abertura do Yin Qiao Mai = Ponto confluente do 

Vaso de Motilidade Yin. 

Localização: 1 cun abaixo da proeminência do maléolo medial, no sulco formado pelos dois 

feixes de ligamentos. 

Função geral:  

Beneficia a garganta; 

Nutre os Rins e dispersa Calor por deficiência; 

Regula o Vaso de Mobilidade Yin; 

Acalma o espírito; 

Regula o jiao inferior. 

Zhao Hai (R6) é citado como um dos “oito métodos terapêuticos”. 

R6(Zhaohai) em conjunto com B62(Senmai) é indicado par doenças abaixo do tornozelo. 

(Manual de Acupuntura- Peter Deadman – pág. 376). 

 

Biguan (E31) – portão da coxa. 

Localização: Na parte superior da coxa, em uma depressão logo ao lado do músculo sartório, 

na junção de uma linha vertical traçada a partir da espinha ilíaca superior anterior com uma 

linha horizontal traçada ao nível da borda inferior da sínfise púbica. 

Função geral: 

Ativa o Canal e alivia a dor; 

Dispersa Vento-umidade. 

Binguan é ideal para tratar entorpecimento, paralisia, rigidez e dor nos quatro membros. É um 

importante ponto para regular a circulação de Qi e Sangue na perna como um todo, e no Canal 

do Estomago (Wei) em particular (Manual de Acupuntura –Peter Deadman – pág. 164). 

  

Cheng Shan (B57) – apoio da montanha = Ponto estrela celestial de Ma Dan-Yang. 
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Localização: Na parte inferior da perna, na depressão formada abaixo dos ventres do músculo 

gastrocnêmio, quando o músculo está fletido, aproximadamente 8 cun de distância de Wei 

Zhong (B40) em direção distal, ou seja, no ponto médio entre Wei Zhong (B40) e Kun Lun 

(B60). 

Função geral: 

Relaxa os tendões, ativa o Canal e alivia a dor; 

Beneficia a panturrilha e o calcanhar; 

Trata hemorroidas. 

Cheng Shan (B57) é usado em três situações principais: (1) hemorroidas, (2) contração e dor 

na panturrilha e (3) dor no calcanhar (Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 342). 

  

San Yin Jiao (BA6) – Intersecção dos três Yin = Ponto de encontro dos Canais de Baço(Pi), 

Fígado(Gan) e Rim(Shen). 

Localização: no aspecto medial da parte inferior da perna, 3 cun acima da proeminência  do 

maléolo medial, em uma depressão próxima à crista medial da tíbia. 

Função geral: 

Tonifica o Baço(Pi) e o Estômago(Wei); 

Elimina Umidade; 

Harmoniza o Fígado(Gan) e tonifica o Rim(Shen); 

Regula a menstruação e induz o parto; 

Harmoniza o jiao inferior; 

Acalma o espírito; 

Revigora o Sangue; 

Ativa o Canal e alivia a dor. 

É o ponto de encontro dos três Canais Yin da perna (BA, F e R) e um dos pontos de 

Acupuntura mais importantes e mais empregados. Sua ação mais forte é harmonizar todas as 

funções do Baço (Pi). O Baço (Pi) é o principal Zang responsável pela formação de Qi e 

Sangue. A deficiência do Qi do Baço (Pi) pode causar formação de excesso de Umidade e 

portanto pode provocar peso no corpo  nos membros e edema. Também é um importante 

ponto para tratar distúrbio do Fígado (Gan) e do Rim (Shen). É capaz de acalmar e 

harmonizar o Fígado(Gan) porque dispersa o Qi  e nutre o Sangue do Fígado(Gan), ao mesmo 

tempo em que beneficia o Qi do Rim(Shen). Essa ação tripla de harmonizar o Baço(Pi), 

Fígado(Gan) e o Rim(Shen) expressa o ponto forte de San Yin Jiao de tratar todos os 

distúrbios do jiao inferior (Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 204). 
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Xuan Zhong (VB 39) – sino suspenso = Ponto Hui de encontro da medula. 

Localização: acima da articulação do tornozelo, 3 cun acima da proeminência do maléolo 

lateral, entre a borda posterior da fíbula e os tendões dos músculos fibular longo e curto. 

Função geral: 

Rigidez e dor no pescoço, distúrbio de atrofia, obstrução dolorosa crônica, taxação de Vento 

com peso no corpo, lesão por patógeno Frio levando à taxação, taxação por deficiência, 

tendões contraídos e dor nos ossos, dor no quadril, entorpecimento e dor no joelho assim 

como na parte inferior da perna, neuralgia ciática, Qi da perna, entorse da articulação do 

tornozelo, flacidez do pé. 

Hemiplegia, dor de cabeça, tontura, obstrução dolorosa da garganta, sangramento nasal, 

secura do nariz; 

Distensão e plenitude do tórax e do abdome, Qi em contracorrente e tosse, dor na região 

costal lateral, inchaço da axila; 

Plenitude do abdome em crianças com incapacidade de comer ou ingerir líquidos, Calor no 

Estomago (Wei), falta de prazer em comer, diarreia aquosa; 

Lesão por Frio levando a Calor com febre persistente, hemorroidas, agitação e plenitude, 

mania, ansiedade, indignação e raiva, os cinco tipos de disfunção urinária dolorosa. 

 

Xuan Zhong é o ponto Hui de encontro para a “medula”, que é a Fonte do “mar da medula” (o 

cérebro) e da medula óssea. Tem uma forte ação benéfica sobre a medula óssea, os tendões e 

os ossos, e é indicado para ampla variedade de distúrbios caracterizados por fraqueza, 

flacidez, contração e dor dos membros. Tem também a ação de promover o livre fluxo de Qi 

do Fígado (Gan) e da Vesícula Biliar(Dan) além de dispersar o Fogo da Vesícula Biliar(Dan) 

(Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 500). 

  

Xi Yan (MN-LE_16) – olhos do joelho.  

Localização: no joelho, nas depressões formadas quando o joelho é fletido, imediatamente 

abaixo da patela e medial e lateralmente ao ligamento patelar. 

Função geral: 

Dispersa Vento-umidade, reduz o inchaço e alivia a dor. 

O ponto Xi Yan lateral corresponde a Dubi (E35), enquanto o ponto  Xi Yan medial é m 

ponto fora do Canal. Usados juntos, são pontos essenciais para o tratamento de todos os 
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distúrbios dos joelhos e dos tecidos ao redor (Manual de Acupuntura – Peter Deadman – pág. 

644). 

 

Kuan Gu. (Osso da Anca)  – osso do quadril. 

Localização: par de pontos que está situado 2 cun acima da patela, um deles 1,5 cun lateral e 

outro medial a (E34) Lianqiu. 

Função geral:  

Alivia dores – distúrbios funcionais na articulação do joelho e na extremidade inferior (Guia 

Prático de Acupuntura – Claudia Focks – pág. 554). 

He Ding – Ponta do joelho. 

Localização: No meio da margem superior da patela. 

Função geral: 

Beneficia  a articulação do joelho – distúrbios funcionais no joelho e na extremidade inferior, 

dores, edema, parestesias. 

Importante ponto local (Guia Prático de Acupuntura – Claudia Focks – pág. 555). 

 

Jiu Wai Fan – Ponto Extra 

Localização: 0,8 cun medial do ponto Chengshan (B57). 

Função geral:  

Utilizado em sequelas de paralisia infantil com inversão dos pés (Acupuntura Clássica 

Chinesa – Went, T.S. – pág. 179). 

Jiu Nei Fan – Ponto Extra 

Localização: 0,8 cun lateral do ponto Chengshan (B57). 

Função geral: 

Sequelas de poliomielite com inversão dos  pés (Acupuntura Clássica Chinesa – Went, T.S. –

pág. 179). 

 

Nao Ching – Ponto Extra 

Localização: 1,5 cun acima do ponto Jiexi (E41) na borda externa da tíbia. 

Função Geral:  

Regula paralisia infantil (pé equino) (Acupuntura Clássica Chinesa – Went, T.S. pág. 178). 

 

Jing Xia – Ponto Extra. 

Localização: 2,5 cun acima do ponto Jiexi (E41) e 0,8 cun lateral da borda externa da tíbia. 
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Função geral:  

Sequela de poliomielite com pé equino, paralisia dos membros inferiores (Acupuntura 

Clássica Chinesa – Went, T.S. –pág. 179). 
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4  MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Foram utilizadas para o procedimento agulhas  0,2 x 40 e estímulos elétricos  nas 

agulhas dos  pontos extras Jiu Wai Fan, Jiu Nei Fan,  Nao Ching e Jing Xia com equipamento 

NKL EL 806 - Forma de onda Burst, Frequência (1) 2.0 HZ tempo(1) 5 segundos e 

Frequência (2) 100 HZ tempo (2) 5 segundos. 
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5  RESULTADOS 

 

Nos primeiros atendimentos foram observados a amplitude de flexão dorso plantar que 

se apresentava bem reduzida quase inexistente. Observou-se ação do músculo Flexor curto 

hálux direito, que na Eletromiografia não foi detectadas unidades motoras  também foi 

observado que no agulhamento do ponto R1(Yonqquan) o paciente não relatava e nem 

manifestava sensação de dor. Com o decorrer dos atendimentos foi observado um ganho de 

amplitude da flexão de aproximadamente 20 graus e também o aumento  da sensibilidade nas 

punções. 

Observou-se que  a partir da 20ª seção  a flexão do pé chegava a formar quase um 

ângulo de 90 graus sendo que, o movimento dos dedos do pé direito  anteriormente não 

existiam. O paciente se mostrou sempre muito entusiasmado com os resultados do tratamento 

e com o ganho de mobilidade do membro. 

Quanto à parte sensitiva e neurológica podemos observar que o paciente começou a 

relatar dor no agulhamento do ponto R1(Yonqquan) considerado neste trabalho nosso ponto 

principal na parte sensitiva, pois nas ultimas seções o paciente passou a relatar uma grande 

sensibilidade no agulhamento do ponto R1(Yonqquan). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 O objetivo deste trabalho era recuperar os movimentos e a sensibilidade perdida após a 

lesão cirúrgica, fato que foi observado  nos resultados obtidos com o ganho de amplitude de 

flexão, ganho de movimento dos dedos e também um grande aumento da sensibilidade do 

membro. 

 O Paciente se mostrou muito satisfeito com o resultado obtido no tratamento e 

pretende continuar por tempo indeterminado para continuar ganhando mobilidade e 

sensibilidade.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 A aplicação de Acupuntura nos pontos citados acima associados e eletroestimulação 

recuperaram parte da mobilidade e sensibilidade do Paciente. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

 Nós, Nilton Meneses e Sandra Georgia Hirano Meneses, portadores dos CPF’s 046.793.478-99 e 

092.608.698-70 respectivamente, alunos e devidamente instruídos à pesquisa científica sobre o tema: 

ACUPUNTURA APLICADA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTE COM LIPOMA 

LOMBOSSACRAL CONGÊNITO, tornamo-nos responsáveis por todos os objetivos legais à conclusão 

da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança sobre a pesquisa, a utilização de materiais devidamente 

autorizados, a preservação legal voluntário em pesquisa humana e todas as diretrizes que levam à 

conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e com a contribuição da instituição de ensino 

EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me respalda como aluno(a). 

 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e 

descrita a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre 

arbítrio de desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou 

imprudência e/ou imperícia do alunos pesquisadores. 

  

Nome do Voluntário: Caio Akira Meneses 

Data de Nascimento: 06/04/1990.  Sexo (  X ) Masculino (   ) Feminino 

RG: 46.680.006-X  e CPF: 379.391.878-56 

 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo 

todos os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 
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Alunos Responsáveis 

 

 

________________________________ 

Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 
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1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 
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