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RESUMO  

Este trabalho é um artigo de revisão que abordou os pontos Shu Antigos localizados ao 

longo dos 12 meridianos regulares entre as pontas dos dedos das mãos e cotovelos. O 

principal objetivo foi explorar a localização, agulhamento, efeitos, indicações, 

combinações, além de alguns comentários sobre os pontos Jing (Fonte/Poço) que são os 

pontos de partida ou de chegada do Qi. As pesquisas foram realizadas em livros, 

revistas e jornais acadêmicos. Foi observada a semelhança na função desse grupo de 

pontos e as particularidades de cada um deles. 

 

 PALAVRAS CHAVE: PONTOS SHU ANTIGOS, JING , POÇO, FONTE, QI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work is a review article that addressed the Old Shu points located along the 12 

regular meridians between the tips of the fingers and elbows. The main objective was to 

explore the location, needling, effects, indications, combinations, and some comments 

on the points Jing (Source / well) which are the starting point or arrival of Qi. The 

surveys were conducted in books, magazines and academic journals. It was observed the 

similarity in function of this group of points and the particularities of each. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Os pontos Shu representam os Zang Fu no exterior da pele, são os locais por 

onde os Zang Fu se manifestam e ao mesmo tempo, constituem uma via de acesso 

direto aos Zang Fu. As funções energéticas dos pontos Shu Antigos são um dos fatores 

importantes na dinâmica da circulação energética dos canais principais, que também 

dependem de outros fatores, como a diferença de polaridade entre os extremos dos 

canais principais de energia. Na ponta dos dedos das mãos e dos pés o Qi muda a 

polaridade do Yin para o Yang ou vice-versa e devido a essa mudança o Qi do 

meridiano é mais instável, e, portanto, mais facilmente influenciável. (YAMAMURA, 

1996) (SIONNEAU, 2014)        

 Os 5 pontos Shu, ou pontos de transporte, - Jing (Nascente), Ying (Manancial), 

Shu (Riacho), Jing (Rio) e He (Mar) - estão localizados ao longo dos 12 meridianos 

regulares entre as pontas dos dedos das mãos e cotovelos, ou entre as pontas dos dedos 

dos pés e joelhos. Os antigos utilizam analogias destes pontos os descrevendo como 

sendo de movimento e força do Qi e Sangue (Xue), e assim cada grupo de pontos está 

separado por sua função. . (YAMAMURA, 1996)     

 Textos clássicos nomeiam estes pontos respectivamente como: “Ting, Yong, 

Shu, King e Ho”, situados sequencialmente ao longo dos canais. Dessa forma os pontos 

Ting (Nascente) encontram-se distantes do centro do corpo enquanto os pontos Ho 

(Mar), mais próximos, representando, assim, além do aumento do volume de Qi nos 

canais o movimento da água de fraca para forte. Como estão localizados abaixo dos 

joelhos e cotovelos, são de fácil localização, seguros de usar e clinicamente efetivos. . 

(YAMAMURA, 1996) (SIONNEAU, 2014) 
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 Os cinco pontos de transportes também podem ser classificados de acordo com 

as estações do ano e com os cincos movimentos, segundo a tabela abaixo: 

PONTO 

SHU 

CINCO 

MOVIMENTOS 

ESTAÇÃO DO 

ANO 

Jing Madeira Primavera 

Ying Fogo Verão 

Shu Terra Transição 

Jing Metal Outono 

He Água Inverno 

Tabela 1. Relação dos pontos Shu antigos com as estações do ano e 5 movimentos. 

 Estes grupos de pontos possuem ações e localizações semelhantes e de fácil 

acesso para aplicação clínica. 

 

PONTO LOCALIZAÇÃO INDICAÇÕES 

JING – FONTE 

Pontas dos dedos das mãos ou 

pés (1º ou último ponto do 

meridiano) 

Doenças mentais, perdas de 

consciência, coma, reanimação, febre 

alta, elimina calor 

YING – 

MANANCIAL 

2ª ou penúltimo ponto do 

meridiano 

Elimina calor (acne, fogo do estômago 

ou dos órgãos correspondentes, febre, 

halitose) 

SHU – RIACHO 

3º ou antepenúltimo ponto do 

meridiano exceto no meridiano 

da vesícula biliar 

Síndroma de dores nas articulações, 

sensação de peso no corpo, dor nos 

trajetos dos meridianos, síndrome BI 

JING – RIO Pernas e antebraços 
Asma, tosse, frio, calor, sensações de 

frio e/ou calor 

HE – MAR Cotovelos ou joelhos 
Rebelião do qi, diarreia, desordens dos 

órgãos ou vísceras, tosse, asma 

Tabela 2. Síntese de localização e indicações dos pontos Shu antigos. ACUFORMA, 5 pontos 

Shu. Disponível em:<http://acuforma.com/5-pontos-shu/> Acesso em: 06 de agosto de 2016.  
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 Os pontos Jing (Fonte) referem-se a algo que está começando, sendo o local 

onde o Qi emerge escasso e superficial por estar localizado na extremidade dos dedos 

das mãos ou dos pés. Similar a uma fonte de água, a mesma emerge do poço, tal que 

começa a dar base para a montanha a fim de alimentar uma boa primavera. É nessa 

região em que o Qi está mais superficial e instável, mudando a sua polaridade do Yin 

para o Yang ou vice-versa, por este motivo apresenta um efeito dinâmico especial 

quando é puncionado. Estes pontos apresentam um movimento externo, ou seja, o Qi do 

meridiano tende a ir para o exterior em um movimento centrífugo destes pontos. São 

caracterizados como raízes dos pontos dos 12 Canais Principais e utilizados para tratar o 

coma, a síncope, choque, distúrbios de vísceras, plenitude na região abaixo do coração, 

estagnação ao longo do canal. (YOUNG, 2013)       

 Os pontos Ying (Manancial) indicam que o Qi começou a fluir, como se a água 

estivesse começando a gotejar da fonte. Similar a leve quantidade de água oriunda para 

a primavera. O fluxo do Qi é levemente mais forte do que os pontos Jing (Nascente). 

Nestes pontos o Qi do meridiano é mais potencial para se manifestar, ou seja, é mais 

rápido e dinâmico para mudar situações, apresentando uma ação particularmente forte e 

geralmente utilizada para eliminar fatores patogênicos. Dessa forma estão localizados 

nos metacarpos e metatarsos. Já que a sua principal função é tirar calor, esses pontos são 

indicados para o tratamento de doenças febris e mudanças na coloração da face.  

(YOUNG, 2013)         

 Os pontos Shu (Riacho), indicam que o fluxo de Qi é rápido e suficiente para o 

transporte de substâncias vitais. Situados nos tornozelos e punhos são similares com a 

água mudando do raso para o profundo. Nestes pontos os fatores patogênicos exteriores 

podem ser transportados para o interior e penetrarem mais profundamente nos 

meridianos. Por outro lado o Qi Defensivo se acumula. Sua principal função é retirar a 

umidade crônica. Esses pontos são recomendados para peso no corpo e nas articulações. 

(YOUNG, 2013)         

 Os pontos Jing (Rio), caracterizam-se por ser o local onde o Qi floresce, muito 

maior, mais amplo e profundo, circulando como uma grande corrente após percorrer 

uma longa distância da sua fonte. Puncioná-lo é ativar a circulação da energia do corpo, 

para combater a energia perversa que se encontra na região atacada. Estão localizados 

nas pernas e antebraços, sendo utilizado para o tratamento de dor de garganta, tom de 

voz e problemas respiratórios. (YOUNG, 2013)     
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 Os pontos He (Mar), tem o significado de juntar. O Qi no meridiano está vasto e 

profundo, coleta, une, reúne a circulação geral do organismo como um grande rio 

fluindo dentro do mar. Neste ponto o Qi apresenta movimento interno e centrípedo. 

 Comparados aos pontos Jing (Fonte) os pontos He (Mar) são menos dinâmicos e 

seu efeito é menos rápido e dramático. Nestes o Qi flui mais devagar circulando para o 

interior, mais profundamente de maneira que não é tão instável e não pode ser rápido e 

facilmente afetado. Localizados próximos aos cotovelos e joelhos os pontos He (Mar) 

são similares a muitos canais de águas menores que fluem juntos e desembocam no 

oceano. Aconselhados para distúrbios de estômago e desordens de apetite, além de 

alterações gastrointestinais e Qi contracorrente. (YOUNG, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

MING MEN, Pontos 1 Shu antigos. Disponível em: 

<http://mingmenacupuntura.blogspot.com.br/2010/08/pontos-1.html> Acesso em: 06 de agosto 

de 2016. 
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2 PONTOS JING (FONTE/POÇO)  

 

- Localização:  

 Nos ângulos ungueais dos dedos e dos artelhos, exceto o R1 (Yongquan) que se 

situa na sola dos pés e o PC9(ZhongChong),  que se acha na ponta do dedo médio. 

(WEN, 2006) 

- Significado: 

 Jing/Ting significa Fonte/Poço. “É como um poço onde a água brota das 

profundezas da terra”. Poço onde surge ou recebe a água. “É o primeiro ponto antigo”. 

(WEN, 2006) 

- Fisiologia: 

 “É o ponto de partida ou de chegada do Qi”. É o lugar onde o Qi do alto 

descende para o baixo e onde o Qi do baixo ascende para o alto. Além disso, é o lugar 

onde o Qi que circula fora do canal penetra no canal. Nos canais Yin corresponde ao 

movimento Madeira e nos canais Yang ao movimento Metal. (WEN, 2006) 

(DEADMAN; 1993) 

- Relação dos Pontos:  

P11 (Shaoshang), IG1 (Shangyang), E45 (Lidui), BA1 (Yinbai), C9 (ShaoChong), ID1 

(Shaoze), B67 (Zhiyin), R1(Yongquan), PC9 (ZhongChong), TA1 (Guanchong), VB44 

(Zuqiaoyin) e F1(Dadun).  
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Pontos Jing/poço Funções  

P11- Shaoshang 

Liberar os sentidos; Regular o Qi do Pulmão(Fei); Dispersar o calor do 

Pulmão (Fei); Acalmar a mente; Refrescar o Xue; Dispersar fator 

patogênico da garganta. 

PC9- ZhongChong 
Eliminar o calor do Pericárdio (Xinbao) e Coração (Xim); fortalecer o 

yang em colapsos; expulsar vento interior; beneficia a língua. 

C9- ShaoChong 

Reanimar a consciência; limpar o calor de outras extremidades do canal; 

beneficiar olhos, língua e garganta; filtrar calor do Coração (Xim); 

regular a energia de Qi no tórax e acalma o espírito. 

F1-Dadun 

Regular o Triplo aquecedor (San Jiao) inferior, as genitálias e o Qi do 

Fígado (Gan); interromper o sangramento menstrual; eliminar a 

umidade; liberar os sentidos; revive a consciência e acalma o espírito. 

VB44- Zuqiaoyin 

Conduzir o vento, calor e o fogo para fora; harmonizar o Fígado (Gan) e 

a Vesícula biliar (Dan); tranquilizar o shen; acalmar o espírito; 

beneficiar o tórax e região costal lateral; beneficia a cabeça. 

BA1- Yinbai 
Parar sangramentos; regular o Baço(Pi); liberar o tórax, acalmar o 

Coração(Xim) e o Shen; recuperar a consciência. 

E45- Lidui 
Expulsar o calor dos canais de energia yangming (IG/E); tranquilizar e 

regular o shen; ação distal para dispersar o canal de obstrução dolorosa. 

TA1- Guanchong 

Conduzir para fora o calor do Triplo Aquecedor (San Jiao) superior; 

beneficiar o ouvido e língua; ação distal para dispersar o canal de 

obstrução dolorosa. 

R1- Yongquan 
Resgatar o yang em colapsos; eliminar o excesso, calor e vento da 

região da cabeça; diminuir o yang; acalmar o shen; acalma o espírito. 

IG1- Shangyang 

Dispersar calor; expulsar fatores patogênicos; beneficiar a garganta; 

liberar os sentidos; liberar o exterior; ação distal para dispersar o canal 

de obstrução dolorosa. 

ID1- Shaoze 

Eliminar vento e calor; liberar os sentidos; retomar a consciência; 

beneficiar as mamas; promove a lactação; ação distal para dispersar o 

canal de obstrução dolorosa. 

B67- Zhiyin 

Mudar posição fetal; facilitar o parto; conduzir fatores patogênicos para 

fora da outra extremidade do canal; regular o yin e yang do elemento 

água. 

Tabela 3. Síntese da função dos pontos Jing (poço).  
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- Indicações gerais: 

 

 Plenitude ou distensão na região infracardíaca; 

 Neuropatias (literalmente doença do espírito e da vontade) correlacionadas com 

os órgãos; 

 Transbordamento do Qi para fora dos canais; 

 Distúrbios energéticos dos órgãos que afetam a parte direita e esquerda do 

corpo; 

 Pode ser usado para atrair o Qi para as extremidades; 

 Nas perturbações dos canais Tendino-Musculares com manifestações de 

plenitude, agulha-se os pontos Ashi da região afetada combinados com os 

pontos Jing-Poço e os pontos Mãe dos canais correspondentes; 

 Analgesia Tendinomuscular 

 Pode ser empregado como ponto auxiliar na reanimação de emergência; 

 Nas parestesias e paralisias; 

 Nas afecções locais: unhas e vasos capilares das extremidades. 

(WEN, 2006) (DEADMAN; 1993) 
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3 DESCRIÇÃO DOS PONTOS JING  

3.1- Ponto Jing no Canal do Pulmão(Fei) 

 -P11- Shaoshang (Metal novo)  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

-Localização: 0,1 cun da unha, no ângulo ungueal radial do polegar. (DEADMAN; AL-

KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) 

-Punção: Inserção vertical ou horizontal em direção ao punho, de 0,1 a 0,2 cun de 

profundidade; Sangria; Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; 

MÄRZ, 2008). 

-Funções: Liberar os sentidos; Regular o Qi do Pulmão (Fei); Dispersar o Calor do 

Pulmão (Fei); Acalmar a mente; Refrescar o Sangue ( Xue); Dispersar fator patogênico 

da garganta. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) 

- Indicações:           

 Perda de consciência por acidente vascular cerebral; Perda de consciência; 

inversão por frio; inversão por calor; caxumba; língua em flor de lótus; lábios secos 

com vontade de beber água; coma; epilepsia; tosse; epistaxe; resfriados com febre; 

doença febril com calafrios; laringite; faringite; amigdalite; estados de inquietação; 

dores e cãibras no polegar; agitação do Coração (Xin) com tosse e dispnéia; plenitude 

do Coração (Xin) com transpiração; mania; pavor na infância por vento; malária; 

vômito; dor e contração no punho; calor na palma das mãos; obstrução dolorosa na 
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parte superior do braço; dor na parte anterior da orelha. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) 

- Comentários e combinações:        

 O trajeto interno do canal do Pulmão (Fei) ascende, em seu ponto mais alto, até a 

garganta. Como ponto terminal do canal do Pulmão (Fei), P11(Shaoshang) tem uma 

ação particularmente forte sobre a extremidade oposta do canal e pode ser agulhado ou 

perfurado para sangria nos casos de todos os distúrbios agudos da garganta e tecidos 

vizinhos decorrentes de calor por excesso e fogo venenoso. Além de ser indicado para 

tratar a dor de garganta simples por ataque de vento-calor externo, P11 (Shaoshang) é 

usado para tratar caxumba e amidalite. Em comparação com P10 (Yuji), que é indicado 

para tratar calor por excesso e por deficiência, geralmente usa-se P11(Shaoshang) no 

tratamento de condições mais extremas decorrentes apenas de excesso. P11(Shaoshang) 

também esta indicado para tratar plenitude abaixo do Coração (Xim), sendo esta a 

região do ápice do epigástrio, porém P11(Shaoshang) trata estagnações e plenitudes por 

toda a região torácica. Sua capacidade de tratar estase e calor no Coração (Xin) 

potencializa-se devido às suas indicações para o tratamento de manias e agitações do 

Coração (Xin). Por esta razão foi incluído entre os 13 pontos do Espírito segundo Sun 

Si-Miao para o tratamento de manias e epilepsia. As combinações citadas em literaturas 

são: 

 Garganta inchada e dolorosa: P11(Shaoshang), VC22 (Tiantu), IG4 (Hegu); 

 Tosse e dispneia: P11(Shaoshang), PC7 (Daling); 

 Rigidez na língua: P11 (Shaoshang), P10 (Yuji), VG15 (Yamen), IG2 (Erjian), 

PC9(ZhongChong), R10 (Yingu), R2 (Rangu); 

 Som estertoroso na garganta: P11(Shaoshang), F3 (Taichong), P8 (Jingqu); 

 Sede por deficiência de Sangue(Xue): P11(Shaoshang), PC3(Quze); 

 Vômito: P11(Shaoshang), P8 (Jingqu); 

 Demência: P11(Shaoshang), C7 (Shenmen), R1 (Yongquan), B15(Xinshu); 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) 
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3.2- Ponto Jing no Canal do Intestino Grosso (Dachang) 

-IG1 – Shangyang – Som yang do metal  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

- Localização: 0,1 cun do ângulo ungueal lateral da unha do dedo indicador. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Vertical ou oblíqua, de 0,2 a 0,3 cun, em direção ao punho; Sangria; Moxa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Funções: Dispersar calor; expulsar fatores patogênicos; beneficiar a garganta; liberar 

os sentidos; liberar o exterior; ação distal para dispersar o canal de obstrução dolorosa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Dores na garganta; dores nos dentes; inchaço e inflamação da região da 

mandíbula inferior; infecção febril; estados gripais; dores na nuca o no ombro que 

irradiam para clavícula; perda da consciência; inchaço da região submandibular; boca 

seca; surdez; tinidos; plenitude do tórax por irradiação de Qi para a região costal lateral; 

dispneia e tosse; malária por calor; entorpecimento e calor nos dedos das mãos. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006)

 - Comentários e combinações: Ponto metal e mais distal do canal do Intestino 

Grosso (Da Chang), tem efeito imediato para dissipar calor, inchaço e dor no lado 

oposto do canal. A raiz do Yang Ming da mão é IG1 (Shangyang) e se ata em IG18 
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(Futu) e IG6 (Pianli), explicando assim, a afinidade deste ponto pelo ouvido, que é 

alcançada pelo canal Luo de conexão do Intestino Grosso (Da Chang) que sai IG6 

(pianli). As demais indicações para região de mandíbula e dentes se dá pelo trajeto do 

canal que passa por estas regiões. A capacidade de dissipar dinamicamente o calor tem 

uma ampla aplicação no tratamento de doenças febris, especialmente nos casos de 

malária. Um ramo do canal do Pulmão termina em IG1(Shangyang) e, por ser o ponto 

metal do canal Yang, é indicado para tratar plenitude caracterizada por estagnação de Qi 

do Pulmão (Fei), que pode se irradiar para a região costal lateral e causar dispneia e 

tosse. Os canais divergente e muscular do Intestino Grosso (Da Chang) conectam-se 

com a coluna, desta forma IG1(Shangyang) é indicado para tratamento de dor no ombro 

e dorso que irradie para fossa supraclavicular.  (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 

2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

As combinações citadas em literatura são:  

 Doença febril com ausência de transpiração: IG1 (Shangyang), IG4 (Hegu), IG5 

(Yangxi), VB43 (Xiaxi), E45 (Lidui), PC8 (Laogong),ID4 (Wuangu);  

 Malária por frio: IG1 (Shangyang), R3 (Taixi);  

 Malária com febre generalizada: IG1 (Shangyang), IG3 (Sanjian), TA3 

(ZhonGzhu), R19 (Yindu), C3 (Shaohai); 

 Tinidos: IG1 (Shangyang), IG6 (Pianli), IG5 (Yangxi), B8 (Luoque), ID4 

(Wuangu), ID2 (Qiangu); 

 Surdez: IG1 (Shangyang), TA3 (ZhonGzhu), TA5 (Waiguan), TA22 (Erheliao), 

ID19 (Tinggong), IG4 (Hegu), PC9 (ZhongChong); 

 Secura da boca e língua com dificuldade de ingestão: IG1 (Shangyang), B19 

(Danshu), B27 (Xiaochangshu);  

 Inchaço da fossa supra clavicular: E12 (Quepen), IG1 (Shangyang), R3 (Taixi), 

VB41(Zulinqi);  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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 3- Ponto Jing no Canal do Estômago (Wei) 

- E45 – Lidui – Forte abertura  

 

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

- Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo lateral ungueal do segundo dedo do pé. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006)  

- Punção: inserção vertical ou oblíqua, 0,1 cun em direção proximal; Sangria; Moxa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Funções: Expulsar o calor dos canais de energia Yang Ming (IG/E); tranqüilizar e 

regular o Shen; ação distal para dispersar o canal de obstrução dolorosa. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Dores e inflamações na região facial; dores nos dentes; sinusite maxilar; 

epistaxe; neuralgia do trigêmeo; dores na garganta; infecções febris; estados maníacos; 

depressão; distúrbios do sono e pesadelos; calor na cabeça; secreção nasal amarela; 

rinite; lábios rachados; desvio da boca; fome excessiva; falta de apetite; urina amarela; 

icterícia; plenitude e distensão no tórax e abdômen; perda da consciência; facilidade de 

se assustar acompanha de vontade de dormir; insônia; sensação de frio na canela; frio 

dos membros inferiores e dos pés; inchaço e dor no joelho. (DEADMAN; AL-

KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 
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- Comentários e combinações: As duas principais funções de E45 (Lidui) são dispersar 

o calor do canal do Estômago (Wei) e acalmar o espírito. Assim como os demais pontos 

Jing, E45 (Lidui) pode ser usado para restaurar a consciência. E45 (Lidui) é 

especialmente indicado quando o calor no canal Yang Ming sobe até a cabeça, atingindo 

a face, nariz, dentes e lábios, dando origem a sintomas nestas áreas. Também é indicado 

para tratar calor no Estômago (Wei) que acarreta fome excessiva. A ação de dispersar o 

calor e acalmar o espírito é compartilhada por muitos pontos do canal do Estômago 

(Wei), e é explicada pelo trajeto do canal divergente do canal do Estômago (Wei) que 

chega ao Coração (Xim) e também o trajeto do canal principal do Estômago (Wei) que 

se une ao Vaso Governador em VG24 (Shenting) e VG26 (Renzhong). Por esse motivo, 

é indicado no tratamento de distúrbios maníacos e tratamento de insônia com sonhos 

excessivos decorrentes de fogo ou fleuma-calor. E45 (Lidui) tem uma ação 

homeostática, podendo ser usado para tratar distúrbios depressivos caracterizados por 

recolhimento e desejo excessivo de dormir. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 

2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006).  

 

As combinações citadas em literatura são:  

 Inchaço na face: E45 (Lidui), E42 (Chonyang), E40 (Fenglong), E25 (Tianshu), 

E43 (Xiangu) 

 Pesadelos: E45 (Lidui), BA1 (Yinbai);  

 Sonolência: E45 (Lidui), F1 (Dadun); 

 Sonolência: E45 (Lidui), R3(Taixi), R6 (Zhaohai), VG20 (Baihui), TA10 

(Tianjing), IG2 (Erjian), IG3 (Sanjian), B18 (Xialian); 

 Sonolência sem desejo de mover os quatro membros: E45 (Lidui), IG3 (Sanjian), 

TA8 (Sanyangluo), TA10 (Tianjing), F10 (Zuwuli);  

 Pânico excessivo: E45 (Lidui), IG2 (Erjian), C6 (Yinxi), PC5 (Jianshi);  

 Fraqueza das pernas: Aplicar Moxa em E45 (Lidui), F3 (Taichong), VB31 

(Fengshi);   
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(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

 

 

3.4- Ponto Jing no Canal do Baço(Pi) 

- BA1 – Yinbai – Branco escondido 

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

 

- Localização: 0,1 cun o lado do ângulo ungueal medial do hálux. (DEADMAN; AL-

KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Inserção vertical ou oblíqua, 0,1 cun a 0,2 cun em direção proximal; Sangria; 

Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

- Funções: Parar sangramentos; regular o Baço (Pi); liberar o tórax, acalmar o Coração 

(Xim) e o Shen; recuperar a consciência. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) 

(FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Sangramento uterino; menorragia; fezes com sangue; urina com sangue; 

vômitos com sangue; epistaxe; doença febril com sangramento nasal; distensão 

abdominal; diarreia, gastrenterite aguda; sensação de pressão e aperto no tórax; 

distúrbios de sono com muitos sonhos; distúrbios psíquicos com estados de inquietação; 

estado de não-consciência; inchaço súbito nos quatro membros; ausência de desejo de 

comer ou beber; agitação; calor no tórax; suspiro; insônia; agitação crônica de vento na 
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infância; febre com ausência de transpiração;pés frios. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: Um dos pontos mais importantes para fortalecer a 

função do Baço (Pi) de manter o Sangue (Xue) em seu local apropriado, quando esta 

função esta comprometida, ocorrem hemorragias, geralmente de natureza crônica e 

concentram-se nas regiões inferiores, como sangue na urina e nas fezes. Nestes casos, se 

faz necessário o uso de moxa em BA1(Yinbai) diariamente. Entretanto, a ação de cessar 

a hemorragia de BA1(Yinbai) não se restringe a casos de deficiência de Baço (Pi), mas 

também pode ser utilizado quando o calor penetra no nível do Sangue (Xue), gerando 

sangramentos tanto na região superior como inferior, são os casos de epistaxe ou vomito 

com sangue. Para estes casos o método mais eficiente é o de sangria.  

 BA1(Yinbai) é capaz de regular o Baço (Pi) no tratamento de distúrbios como 

distensão abdominal, inchaço nos membros, diarreia e por ser um ponto Jing é indicado 

quando esses distúrbios são agudos e tem início súbito.   

O canal principal do Baço (Pi) ascende através do tórax e das regiões costais laterais, 

fazendo conexão com os pontos VB24 (Riyue), F14 (Qimen), P1 (Zhongfu) e termina 

em BA21(Dabao). Como ponto inicial do canal BA1(Yinbai), é especialmente eficaz no 

tratamento da extremidade oposta, por isso, sendo indicado para tratar diversos 

distúrbios no tórax. O canal do Baço (Pi) se liga ao Coração (Xim), sendo por este 

motivo, indicado para tratar distúrbios do Coração (Xim) e do espírito, entre eles: 

agitação do Coração (Xim), depressão maníaca e tristeza. Pode ser associado ao E45 

(Lidui) no tratamento de insônias com sono inquieto e pesadelos. Sua ação sobre o 

espírito é tão forte que foi incluído por Sun Si-Miao entre os 13 pontos do Espírito, para 

o tratamento de depressão maníaca e epilepsia.     

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

As combinações citadas em literaturas são:  

 Hemorragia: BA1(Yinbai), E36 (Zusanli) (Moxa); 

 Distúrbio disentérico com sangue: BA1(Yinbai), E25 (Tianshu), E44 (Neiting), 

VC6 (Qihai), R6 (Zhaohai), PC6 (Neiguan); 
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 Vomito com sangue: BA1(Yinbai), B20 (Pishu), B18 (Ganshu), VC13 

(Shangwan);  

 Epistaxe: BA1 (Yinbai), B40 (wheizhong); 

 Calor na cabeça e rinite epistaxe: BA1 (Yinbai), B57 (Chengshan), B58 

(Feiyang), B60 (Kunlun), B64 (Jinggu); 

 Agitação e opressão com incapacidade de dormir: BA1 (Yinbai), P9 (Taiyuan), 

BA4 (Gongsun), B13 (Feishu), BA6 (Sanyinjiao);  

 Dor no tórax: BA1 (Yinbai), P2 (Yunmen), F14 (Qimen), B13 (Feishu), B47 

(Hunmen), PC7 (Daling);  

 Epilepsia: BA1 (Yinbai), C7 (Shenmen), PC6 (Neiguan), ID3 (Houxi); 

 Pesadelos: BA1(Yinbai), E45 (Lidui);  

 Perda de consciência: BA1 (Yinbai), F1 (Dadun)  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006)  
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3.5- Ponto Jing no Canal do Coração(Xin) 

- C9 – ShaoChong – Ímpeto inferior  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

 

- Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo ungueal radial do dedo mínimo. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Inserção vertical ou obliqua de 0,1 a 0,3 cun em direção ao punho; Sangria; 

Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

- Funções: Reanimar a consciência; limpar o calor de outras extremidades do canal; 

beneficiar olhos, língua e garganta; filtrar calor do Coração (Xim); regular a energia de 

Qi no tórax e acalma o espírito. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) 

(FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Perda de consciência; ponto de emergência; colapsos; inflamações e dor 

na região ocular, da língua, da faringe e da garganta; palpitações; distúrbios do ritmo 

cardíaco; angina de peito; palpitação; depressão maníaca; epilepsia por susto; suspiros 

excessivos; pânico; calor na boca; olhos avermelhados; icterícia; malária; dor na mão; 

dor no braço; sensação de pressão e dor no tórax; estados de inquietação ou ansiedade 

em casos de febre; restrições de movimento para estender o cotovelo; dor na palma da 
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mão que se irradia para cotovelo, axila e tórax. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 

2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: Compartilha das três características principais dos 

pontos Jing dos doze canais. Primeira, é capaz de restaurar a consciência em casos de 

colapsos. Segunda, tem forte ação de dispersar o calor da extremidade oposta do canal. 

O canal primário do Coração (Xim) sobe ao longo do esôfago, se conecta aos olhos, o 

canal divergente do Coração (Xim) sobe ao longo da garganta e o canal luo de conexão 

do Coração (Xim) sobe ate a raiz da língua e olhos. O que explica grande parte de duas 

indicações. Terceira, trata plenitude em toda região torácica, sendo C9 (Shaochong) 

indicado para o tratamento de dor no coração, tórax e região costal lateral. C9 

(ShaoChong) também é indicado para tratar deficiência de Qi do Coração(Xim), 

caracteriza-se como ponto de emergência.   

Como C9 (ShaoChong)  é o ponto madeira do canal fogo do Coração (Xim), além de ser 

usado para deficiência de Qi do Coração(Xim), também é usado na deficiência de Qi da 

Vesícula Biliar (Dan), isso reflete o principio de tratar a mãe para nutrir o filho.  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

As combinações de pontos citadas em literatura são:  

 Calor na boca: C9 (ShaoChong), R4 (Dazhong); 

 Febre: C9 (ShaoChong), IG11 (Quchi); 

 Pânico e terror com dor no coração: C9 (ShaoChong), C7 (Shenmen), VB34 

(Yanglingquan),PC6 (Neiguan);   

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.6-  Ponto Jing no Canal do Intestino Delgado (Xiao Chang) 

- ID1 – Shaoze – Pequeno lago  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de Acupuntura. Barueri: Manole, 2008. 

- Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo ungueal ulnar do dedo mínimo. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Inserção vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun em direção ao punho; Sangria; 

Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

- Funções: Eliminar vento e calor; liberar os sentidos; retomar a consciência; beneficiar 

as mamas; promove a lactação; ação distal para dispersar o canal de obstrução dolorosa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Inflamações e inchaços na face e na boca; infecção aguda; distúrbios da 

visão, audição; movimentação da língua; desmaio; colapsos; distúrbios da lactação; 

mastite; falta de leite pós-parto; dores na região ulnar do antebraço e dorsal do braço, 

ombro e nuca; distúrbio maníaco; espasmo crônico; calafrio por frio; calafrios e febre 

com ausência de transpiração; dor de cabeça; tontura; torcicolo; dor no cotovelo; dor no 

dedo mínimo da mão.  (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 

2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: Ramos do canal do Intestino Delgado (Xiao Chang) 

ascende até o ouvido, canto interno e externo dos olhos e ao longo do nariz, enquanto 

seu canal acoplado do Coração (Xim) se abre na língua. Portanto, tem forte efeito ao 

dispersar calor de olhos, ouvidos, nariz e língua, bem como de boca e garganta, sendo 
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indicado para quadros de excessos. ID1(Shaoze) é usado principalmente para tratar 

inchaço e abscesso nas mamas e distúrbios da lactação. A ausência de lactação é 

caracterizada em dois tipos: insuficiência de Qi e Sangue (Xue) resultando na produção 

inadequada de leite ou estagnação do Qi do Fígado (Gan) causando obstrução e 

coagulação do leite nas mamas. O canal primário do Intestino Delgado (Xiao Chang) 

desce ate o centro do tórax em VC17 (Danzhong) e esses dois pontos são combinados 

para tratar insuficiência ou ausência total de lactação. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

As combinações citadas em literatura são:  

 Ausência de lactação: ID1 (Shaoze), VC17 (Danzhong), IG4 (Hegu);  

 Ausência de lactação: ID1 (Shaoze), VC17 (Danzhong) (moxa); 

 Inchaço nas mamas em mulheres: ID1 (Shaoze), VB41 (Zulinqi), VB1 

(Tongziliao);   

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.7- Ponto Jing no Canal da Bexiga (Pang Guang) 

- B67- Zhiyin – Alcançando o yin  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

- Localização: Na parte lateral do dedo mínimo do pé, 0,1 cun lateral ungueal. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: inserção vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun em direção ao pé; Sangria; 

Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

- Funções: Mudar posição fetal; facilitar o parto; conduzir fatores patogênicos para fora 

da outra extremidade do canal; regular o yin e yang do elemento água. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Mudança da posição do feto para que a cabeça fique aparente; regular e 

estimular o trabalho de parto; retenção de placenta; dores agudas no vértice da cabeça; 

peso na cabeça; conjuntivite; dores oculares; rinite; dores de garganta; surdez; zumbido; 

obstrução nasal; disúria; sensações de calores nos pés; micção difícil; emissão seminal; 

disfunção urinaria dolorosa; ausência de transpiração; cãibras; inchaço nos joelhos. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: Ponto metal do canal da Bexiga (Pang Guang). Ao 

contrário dos demais pontos Jing, B67 (Zhiyin) não tem nenhuma ação registrada de 

restaurar a consciência em casos de coma, sua semelhança com os canais Jing se dá em 

sua capacidade de dispersar a plenitude e o calor da extremidade oposta do canal na 
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cabeça. B67 (Zhiyin) é particularmente aplicado em dores de cabeça do vértice e 

occipital, bem como para distúrbios do pescoço, dos olhos, do nariz e dos ouvidos, deve 

ser considerado quando esses distúrbios são agudos e não crônicos. A principal 

aplicação de B67 (Zhiyin) é no tratamento de má posição do feto, e para tal usa-se o 

bastão de moxa bilateralmente durante 15 a 20 min, uma ou duas vezes ao dia. Melhores 

resultados são obtidos se a gestante iniciar o tratamento na 34ª semana. Importante 

ressaltar que assim que o feto virar para posição ideal, deve-se suspender o tratamento. 

O efeito de B67 (Zhiyin) se estende para acelerar o parto assim que o trabalho de parto 

tenha começado e promover expulsão da placenta. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008)(WEN,2006) 

 

As combinações citadas em literatura são: 

 Apressar trabalho de parto: B67 (Zhiyin), E36 (Zusanli); 

 Emissão seminal: B67 (Zhiyin), VC3 (Zhongji), F8 (Ququan);  

 Micção difícil e emissão seminal: B67 (Zhiyin), VC3 (Zhongji), F5 (Ligou), B36 

(Chengfu), BA7 (Logu);  

 Prurido com muita dor: B67 (Zhiyin), E15 (Wuyi); 

 Paralisia da extremidade inferior: B67 (Zhiyin), BA9 (Yinlingquan), VB30 

(Huantiao), VB38 (Yangfu), R3 (Taixi);  

 Dor de cabeça no vértice: B67 (Zhiyin),VG20 (Baihui), ID3 (Houxi);   

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.8-  Ponto Jing no Canal do Rim (Shen) 

- R1 – Yongquan – Fonte borbulhante  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

- Localização: Na região plantar, numa depressão entre os ossos metatarsais II e III, na 

transição do terço anterior para o terço médio da planta. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Inserção perpendicular de 0,5 a 1 cun; Moxa; Acupressão. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Funções: Resgatar o yang em colapsos; eliminar o excesso, calor e vento da região da 

cabeça; diminuir o yang; acalmar o shen; acalma o espírito. (DEADMAN; AL-

KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Perda de consciência por ataque de vento; desmaio; choque; forte dor no 

ápice da cabeça, crise de enxaqueca; crise hipertônica; ataque convulsivo; forte 

preocupação, agitação; memória fraca; propensão ao medo; raiva com desejo de matar; 

loucura; dor lombar com dificuldade de evacuar; grávidas com dificuldade de urinar; 

impotência; infertilidade; desordens causadas por excesso de atividade sexual; frio nos 

pés; tontura visual; visão borrada; hipertensão; insônia; propensão a sentir medo; fúria 

com desejo de matar pessoas; dor lombar com evacuação difícil; plenitude na parte 

inferior do abdome; paralisia do membro inferior. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 
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- Comentários e combinações: R1(Yongquan) é o único ponto do canal situado na 

planta do pé, sendo assim, é o ponto mais inferior de todo o corpo, ponto madeira do 

canal do Rim (Shen). Como ponto filho do canal do Rim (Shen), tem um poderoso 

efeito para reduzir o excesso acima porque faz o que não está enraizado voltar para sua 

fonte. Na pratica clinica, R1 (Yongquan) é usado para tratar: ascensão do yang do 

Fígado (Gan), desarmonia do Coração(Xim) e do Rim (Shen) e distúrbios da garganta.  

O Rim (Shen) é a raiz do yin de todos os Zang-Fu, tendo maior relevância para os 

canais do Coração (Xim), Pulmão (Fei) e Fígado (Gan), já que estes são atingidos pelo 

canal do Rim (Shen). Quando a água do Rim (Shen) falha em nutrir a madeira do 

Fígado (Gan), o poderoso e descontrolado yang do Fígado (Gan) sobe até a cabeça, 

dando origens a sintomas como dor de cabeça no vértice, tonturas, visão borrada, 

hipertensão e epistaxe. O Rim (Shen) pertence à água e o Coração (Xim) ao fogo, estes 

se ajudam mutuamente, com o yin do Rim (Shen) nutrindo e umedecendo o yin do 

Coração(Xim) e refreando o fogo do Coração (Xim) e o yang do Coração (Xim) 

descendo para aquecer o Rim (Shen). A harmonia entre Rim (Shen) e Coração (Xim) é 

um pré-requisito essencial para manter um espírito estável e pacífico. Quando esta 

conexão é quebrada o espírito fica agitado, provocando uma ampla variedade de 

distúrbios emocionais, incluindo os mais intensos, como desejo de matar outra pessoa. 

Na China é amplamente recomendado para pacientes com insônia que, antes de 

deitarem, massageiem os dois pontos R1(Yongquan) e/ou colocarem os pés em água 

quente para puxar o yang em excesso. R1(Yongquan) também pode ser usado para tratar 

distúrbios da menopausa, por conta de sua capacidade em refrear o yang do Fígado 

(Gan),e assim pacificar o espírito.  

 Devido ao trajeto do canal do Rim (Shen), que sobe ate a garganta e ate a raiz da 

língua, R1(Yongquan) também pode ser aplicado para inchaços e dor na região da 

garganta e para perda da voz. Secundariamente, R1(Yongquan) é aplicado para tratar 

distúrbios do Pulmão (Fei), perda da consciência, e distúrbios dos dois yin inferiores. 

Abordando os distúrbios do Pulmão (Fei), analogicamente, imagina-se que o Pulmão 

(Fei) é a cobertura e o Rim (Shen) é a raiz, dessa forma o Pulmão (Fei) recebe o Qi por 

meio da respiração devido a função do Rim (Shen) de puxar o Qi para baixo. Se o Rim 

(Shen) estiver deficiente e não conseguirem captar o Qi, pode haver tosse e dispneia. O 

Rim (Shen) governam os dois yin inferiores, o anus e uretra, por isso, R1(Yongquan) 
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pode ser aplicado para constipação (decorrente de deficiência de yin e consequente 

secura) e micção difícil.  Combinações citadas em literatura clássica são: 

 Dor de cabeça e tontura visual: R1 (Yongquan), E2 (Sibai), B11 (Dazhu);  

 Epilepsia: R1 (Yongquan), PC8 (Laogong);  

 Demência: R1 (Yongquan), C7 (Shenmen), P11 (Shaoshang), B15 (Xinsgu);  

 Dor de garganta com incapacidade de comer: R1 (Yongquan), R4 (Dazhong);  

 Obstrução dolorosa na garganta com calafrios e febre: R1 (Yongquan), R2 

(Rangu);  

 Perda da voz: R1 (Yongquan), IG4 (Hegu), VB35 (Yangjiao);  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.9- Ponto Jing no Canal do Pericárdio (Xin Bao) 

- PC9 – ZhongChong – Ímpeto Central  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

- Localização: No centro da ponta do dedo médio. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Inserção vertical de  0,1 cun; Sangria; Moxa. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Funções: Eliminar o calor do Pericárdio (XinBao) e Coração (Xim); fortalecer o yang 

em colapsos; expulsar vento interior; beneficia a língua. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; 

BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Dor na cabeça associada ao calor; estomatite; hipertonia; febre; febre com 

agitação e opressão; hipertensão; dor na raiz da língua; incapacidade de falar; insolação; 

epilepsia no caso de crianças; angina de peito; calor na palma das mãos; vômito e 

diarreia; disfunção nutricional na infância; irritabilidade; perda de consciência; acidente 

vascular cerebral; zumbido; edema; dor e endurecimento da língua; gritos e choro 

noturnos no caso de crianças. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; 

MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: PC9 (ZhongChong) diferente dos demais pontos Jing é 

localizado na ponta do dedo médio, sendo assim é o ponto mais distal de todos os 

pontos Jing. Por estas características PC9 (ZhongChong) é especialmente adequado para 

restaurar a consciência, que ocorra quando o espírito é desalojado do Coração(Xim).  

A afinidade de PC9 (ZhongChong) pela língua é indicada em textos clássicos como dor 

na raiz da língua, rigidez na língua e incapacidade de falar, se deve a intima relação do 



27 

 

Pericárdio (Xinbao) com o Coração (Xim), já que o Coração (Xim) se manifesta na 

língua e o canal Luo de conexão do Coração (Xim) chega ate a raiz da língua, e não o 

Pericárdio (Xinbao) em si.   

Assim como outros pontos do canal do Pericárdio (Xinbao), PC9 (ZhongChong)  

também trata lesões por calor do verão, como febre, agitação, vômitos, diarreia e 

colapso.  

Tanto o canal principal como o divergente do Pericárdio (Xinbao), passam pelos três 

Aquecedores, por isso esta associado ao canal do Triplo aquecedor (San Jiao), 

explicando sua atuação também em vômitos e dor epigástrica.  

Na pediatria é indicado para tratar disfunção nutricional e choros com agitação noturna, 

decorrentes de calor acumulado no Coração (Xim) e calor e bloqueio no Aquecedor 

médio. Combinações citadas em textos clássicos são:  

 Perda da consciência por acidente vascular cerebral: PC9 (ZhongChong), VG26 

(Renzhong), IG4 (Hegu), VG15 (Yamen), F1 (Dadun);  

 Inchaço e dor abaixo da língua: PC9 (ZhongChong), VC23 (Lianquan);  

 Rigidez na língua: PC9 (ZhongChong), P11 (Shaoshang), P10 (Yuji), VG15 

(Yamen), IG2 (Erjian), R10 (Yingu) , R2 (Rangu);  

 Dor no coração com agitação e rigidez na língua: PC9 (ZhongChong), F14 

(Qimen), VC22 (Tiantu), P4 (Xiabai); 

 Calor no corpo como fogo e dor de cabeça lancinante: PC9 (ZhongChong),VG4 

(Mingmen);   

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.10- Ponto Jing no Canal do Triplo Aquecedor (San Jiao) 

- TA1 – Guanchong – Entroncamento do dedo anular.  

 

 FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

- Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo ulnar ungueal do dedo anular. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Punção: Vertical ou oblíqua de 0,2 cun em direção ao punho; Sangria; Moxa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Funções: Conduzir para fora o calor do Triplo Aquecedor (San Jiao) superior; 

beneficiar o ouvido e língua; ação distal para dispersar o canal de obstrução dolorosa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Indicações: Doença com febre; sensação de calor no tórax; dor no tórax; dor no 

Coração; dor na faringe; zumbido; dificuldade de audição; dor de ouvido; sensação de 

rigidez na língua; glossite; secura da boca; gosto amargo na boca; distúrbios do paladar; 

vômito de liquido azedo; falta de prazer em comer; dor aguda no cotovelo, ombro, 

cervical e torácica das costas incapacitando de virar e olhar para trás. (DEADMAN; 

AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

- Comentários e combinações: A ação primária do TA1(Guanchong) é dispersar o 

calor que afeta o Triplo Aquecedor (San Jiao), e como ponto Jing é aplicado para casos 

de sintomas agudos.   

Devido ao trajeto do canal passar pelo tórax, ouvidos, têmporas e parte inferior do olho 

e canto externo do olho, tem atuação em dor de ouvido, tinidos, zumbidos, tontura, dor 

de cabeça, vermelhidão dos olhos e obstrução dolorosa na garganta.  
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O canal tendinoso do Triplo Aquecedor (San Jiao) sobe até a raiz da língua, o que 

explica sua afinidade por este local, tratando língua rígida decorrente de calor lesando 

líquidos corporais, língua enrolada e língua rachada .  

Se o calor patogênico externo penetrar mais profundamente e atacar o Pericárdio 

(Xinbao), o calor condensa os líquidos corporais e há formação de fleuma. A fleuma-

calor obstrui o Pericárdio (Xinbao) e perturba o espírito, dando origem a sintomas como 

febre alta com agitação, dor no coração, boca seca, boca com gosto amargo, língua 

rígida e enrolada.   

TA1 (Guanchong) também é aplicado para tratar duas outras condições, são elas: 

desarmonia aguda do Estômago e dos Intestinos, que se manifestam como vômitos com 

líquidos azedos e perda do apetite, refletindo o trajeto interno do canal do Triplo 

Aquecedor (San Jiao); tratamento de distúrbios de sede e do emagrecimento, refletindo 

sua capacidade de dispersar calor e umedecer a secura da boca e lábios. Combinações 

citadas em textos clássicos são:  

 Surdez: TA1(Guanchong), VB44 (Zuqiaoyin); 

 Tinidos: TA1 (Guanchong), E7 (Xianguan), IG5 (Yangxi),TA2 (Yemen), ID5 

(Yanggu); 

 Dor de ouvido: TA1 (Guanchong), TA2 (Yemen), TA3 (ZhonGzhu), ID16 

(Tianchuang),IG5 (Yangxi); 

 Tontura por vento e dor de cabeça: TA1 (Guanchong), B60 (Kunlun), TA16 

(Tianyou), B12 (Fengmen), VC4 (Guanyuan); 

 Distúrbios da sede e do emagrecimento: TA1 (Guanchong), VG24 (Shenting), 

R2 (Rangu), B49 (Yishe); 

 Dor e sensação de calor no ombro sem conseguir virar a cabeça para trás: TA1 

(Guanchong), ID6 (Yanglao), IG15 (Yangxi);   

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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3.11- Ponto Jing no Canal da Vesícula Biliar (Dan) 

- VB44 – Zuqiaoyin – Ponto yin do pé  

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

 

- Localização: 0,1 cun ao lado do ângulo ungueal lateral do quarto dedo do pé. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

- Punção: Inserção vertical ou oblíqua 0,1 cun em direção proximal; Sangria; Moxa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

- Funções: Conduzir o vento, calor e o fogo para fora; harmonizar o Fígado (Gan) e a 

Vesícula Biliar (Dan); tranquilizar o Shen; acalmar o espírito; beneficiar o tórax e 

região costal lateral; beneficia a cabeça. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) 

(FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

- Indicações: Dor na cabeça e nos olhos; zumbido; perda da audição; conjuntivite; 

rigidez na língua; infecções febris; enxaqueca; menstruação irregular; pesadelos; 

insônia; sonolência; agitação; calor nas mãos e nos pés; tendões e ligamentos 

contraídos; inabilidade de movimentar o cotovelo; dor na região costal lateral com 

tosse. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 

 

- Comentários e combinações: Em literaturas clássicas, VB44 (Zuqiaoyin) é citado 

para tratar distúrbios decorrentes de fogo na Vesícula Biliar (Dan) que sobe e perturba a 

cabeça, dando origem a sintomas como dor de cabeça, enxaqueca, surdez súbitas, 

zumbidos, tonturas, olhos inchados, vermelhos e doloridos, obstrução dolorosa na 
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garganta. Assim, como os demais pontos Jing, estão indicados quando essas condições 

são agudas e graves, e também tem grande atuação no tórax. Quando o Qi do Fígado 

(Gan) estagna no tórax e na região costal lateral, pode haver distensão e dor. VB44 

(Zuqiaoyin) é o ponto metal do canal da Vesícula Biliar (Dan) e seu emprego para esta 

região costal lateral com tosse e dificuldade de tomar fôlego é descrita em textos 

clássicos. Esses sintomas se dão quando o Qi do Fígado (Gan) ou fogo do Fígado (Gan) 

invadem o Pulmão (Fei) (madeira agride o metal). O canal divergente da Vesícula Biliar 

(Dan) se une com o Coração (Xim) (madeira é a mãe do fogo), o fogo da Vesícula Biliar 

(Dan) pode com facilidade passar para o Coração (Xim) e perturbar o espírito, 

caracterizando doença da mãe que afeta o filho. Desta forma, VB44 (Zuqiaoyin) é eficaz 

para acalmar o espírito, distúrbios do sono, insônia e pesadelos. Diferentemente dos 

demais pontos Jing, VB44 (Zuqiaoyin) não esta indicado nos principais clássicos para 

restaurar a consciência. De acordo com os textos clássicos, são citadas as combinações a 

seguir:  

 Dor de cabeça penetrante com incapacidade de virar a cabeça: VB44 

(Zuqiaoyin), VC18 (Yutang); 

 Surdez: VB44 (Zuqiaoyin), TA1 (Guanchong); 

 Ausência de transpiração: VB44 (Zuqiaoyin), R7 (Fuliu), PC3 (Quze), P10 

(Yuji), ID1 (Shaoze) , VC23 (Lianquan), F8 (Ququan), B60 (Kunlun), VB43 

(Xiaxi); 

 Concentração e incapacidade de estender o braço e o cotovelo: VB44 

(Zuqiaoyin), IG10 (Shousanli);  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 
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3.12- Ponto Jing no Canal do Fígado(Gan) 

- F1 – Dadun – Grande sinceridade 

 

 

FOCKS, Claudia; MÄRZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Barueri: Manole, 2008 

 

 

- Localização: 0,1 cun proximal e lateral ao ângulo ungueal lateral do hálux. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

- Punção: Vertical ou oblíqua de 0,1 a 0,2 cun em direção proximal; Sangria; Moxa. 

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

-Funções: Regular o Triplo aquecedor (San Jiao) inferior, as genitálias e o Qi do Fígado 

(Gan); interromper o sangramento menstrual; eliminar a umidade; liberar os sentidos; 

revive a consciência e acalma o espírito. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) 

(FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 

 

- Indicações: Hemorragias disfuncionais do útero; distúrbios menstruais; inflamação e 

dor no hipogástrio e área genital; disúria; enurese; polaciúria; inchaços e edema na 

região genital; perda de consciência; epilepsia; distensão e inchaço do abdome; grande 

medo como se estivesse vendo fantasmas; depressão-mania; epistaxe incessante; gosto 

amargo na boca; susto excessivo. (DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) 

(FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 2006) 
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- Comentários e combinações: F1 (Dadun) é o ponto Jing do canal do Fígado (Gan) 

que circunda os órgãos genitais e penetra na parte inferior do abdome, é o ponto distal 

essencial para tratar regiões genitais, e assim como os demais pontos Jing deve ser 

aplicado em casos agudos e graves. Os textos clássicos indicam utilizar o método 

cruzado para inserção do F1(Dadun), ou seja, para distúrbios do lado esquerdo agulha 

F1(Dadun) no lado direito e vice e versa. Por sua ação de regular o Qi do Aquecedor 

inferior, F1 (Dadun) está indicado para uma variedade de distúrbios da micção e 

menstruação. Todos os pontos distais do canal do Fígado (Gan) estão indicados para 

uma ampla variedade de distúrbios urinários, a estagnação do Qi do Fígado (Gan) ou 

fogo do Fígado (Gan) podem atrapalhar o livre fluxo da urina, dando origem a micção 

difícil e dolorosa. Com relação aos distúrbios menstruais, o Fígado (Gan) armazena o 

sangue, se a estagnação do Qi do Fígado (Gan) se transformar em calor e penetrar no 

sangue, ira gerar agitação e turbulência que se manifestam como menstruação irregular, 

hemorragia uterina, menorragia, metrorragia. A importante ação de F1 (Dadun) em 

interromper o sangramento excessivo, se estende também ao sangue na urina. A 

peculiaridade de F1 (Dadun) está em tratar distúrbios do aquecedor inferior, 

diferentemente dos demais pontos Jing que atuam no tórax e distúrbios da cabeça. A 

similaridade com os pontos Jing está em atuar para restaurar a consciência, em casos de 

colapsos e epilepsia, acalmar o espírito, sendo indicado para casos de terror e pânico, 

depressão-mania, preocupação e suspiros. Combinações citadas em textos clássicos são:  

 Perda da consciência: F1 (Dadun), BA1 (Yinbai); 

 Sonolência: F1 (Dadun), E45 (Lidui);  

 Prolapso uterino: F1 (Dadun), F8 (Ququan), R6 (Zhaohai);  

 Disfunção urinaria dolorosa com dificuldade de urinar: F1 (Dadun), VC6 

(Qihai);  

 Disfunção urinaria dolorosa: F1 (Dadun), BA6 (Sanyinjiao);  

 Enurese: F1 (Dadun), BA11 (Jimen), C5 (Tongli), B28 (Pangguangshu), F3 

(Taichong), B40 (Wheizhong), C7 (Shenmen);  

 Ereção involuntária com micção difícil: F1 (Dadun), B39 (Weiyang), R10 

(Yingu), F4 (Zhongdu), B40 (wheizhong); 

 Distúrbios genitais: F1 (Dadun), F3 (Taichong);  

(DEADMAN; AL-KHAFAJI; BAKER, 2011) (FOCKS; MÄRZ, 2008) (WEN, 

2006) 
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4 CONCLUSÃO 

 Neste artigo foi revisado os 5 pontos Shu Antigos no qual concluiu-se que os 

chineses comparavam a região dos meridianos entre os dedos e os cotovelos/joelhos a 

um rio. A progressão de tamanho e profundidade independe da direção do fluxo de Qi 

nos meridianos. A ação dos 5 pontos Shu Antigos é muito mais dinâmica do que de 

outros pontos, por isso pode-se praticar a acupuntura utilizando-se somente destes, já 

que representam a conexão entre o organismo e o meio ambiente.   

 Ao realizar essa revisão bibliográfica nos deparamos com a dificuldade de 

diferentes nomenclaturas e traduções para os mesmo grupos de pontos, este trabalho 

visou unificar os nomes para tornar mais fácil o entendimento dos 5 pontos Shu 

Antigos. 
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