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RESUMO 

A Acupuntura é uma parte importante da Medicina Chinesa (MC) que engloba também 

outras terapias como:  Fitoterapia,  Dietoterapia,  Massoterapia (Tui Ná ), Moxabustão e 

o Artes Corporais (Qi Gong). 

A Medicina Chinesa é o mais vibrante e vivo de todos os sistemas médicos tradicionais 

existentes. Mais de um quarto da população mundial procuram a Medicina Chinesa como 

uma parte significativa de seus cuidados com a sua saúde e este número está em constante 

crescimento. 

A Medicina Chinesa tem provado ser tão vibrante que migrou para além de sua fronteira 

cultural e se firmou ao redor do mundo. 

 Nas últimas três ou quatro décadas, a prática da Acupuntura cresceu de forma 

significativa no ocidente. 

Segundo a medicina ocidental, a Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia resultante 

da compressão do nervo mediano em sua passagem pelo túnel do carpo causando 

distúrbios sensoriais e motores. Sua prevalência em geral está relacionada a movimentos 

manuais inadequados ou repetitivos. 

Atualmente é aceita como a neuropatia mais comum, acometendo um número cada vez 

maior de pessoas com maior incidência no sexo feminino na faixa etária entre os 30 e 60 

anos. Embora possa ser bilateral, é mais observada no membro não dominante. A causa 

na maioria das vezes é idiopática. 

Segundo a Medicina Chinesa, a deficiência de Qi e Xue podem levar a um 

empobrecimento dos tendões e nervos da região do punho aumentando o risco de 

desenvolvimento da Síndrome do Túnel do Carpo, além de traumas por esforços 

repetitivos que podem contribuir para uma estagnação local ,podendo facilitar a invasão  

de agentes  externos como: Vento Frio e Umidade, agravando o quadro.                                                                                                                                 

Este estudo tem como objetivo verificar quais as abordagens terapêuticas da Acupuntura 

no tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo. 

 

 

Palavras-chave: Acupuntura, Dormência, Formigamento, Síndrome do Túnel do Carpo 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Acupuncture is an important part of Chinese Medicine (MC) which also encompasses 

other therapies such as: herbal medicine, diet, moxibustion and Qi Gong. 

Chinese medicine is the most vibrant and lively of all existing traditional medical systems. 

More than a quarter of the world's population seek Chinese medicine as a significant part 

of their health care and this number is constantly growing. 

Chinese medicine has proven to be so vibrant that it has migrated beyond its cultural 

frontier and established itself around the world. 

 In the last three or four decades, the practice of acupuncture has grown spectacularly in 

the West. 

According to Western medicine carpal tunnel syndrome is a neuropathy resulting from 

the compression of the median nerve in its passage through the carpal tunnel causing 

sensory disturbances and motors. Its prevalence in general is related to improper or 

repetitive manual movements. 

Currently it is accepted as the most common neuropathy, affecting an increasing number 

of people with higher incidences in females in the age range between 30 and 60 years. 

Although it may be bilateral, it is more observed in the non-dominant member. The cause 

most of the time is idiopathic. 

According to Chinese medicine the deficiency of Qi and Xue, can lead to an 

impoverishment of tendons and nerves of the fist region increasing the risk of 

development of carpal tunnel syndrome, besides traumas by repetitive efforts that can 

contribute to a Local stagnation, and can facilitate the invasion of external agents such as: 

cold wind and humidity, worsening the frame.                                                                                                                                 

This study aims to verify the therapeutic approaches of acupuncture in the treatment of 

carpal tunnel syndrome. 

 

 

Key words: Acupuncture, numbness, tingling, carpal tunnel syndrome 
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INTRODUÇÃO 

A mão e o punho se constituem de uma série de articulações delicadamente estruturadas 

e complexas, que integram quase a totalidade das atividades da vida cotidiana.     Embora 

a mão seja a porção mais móvel do membro superior, ela é ao mesmo tempo, a menos 

protegida; visto ser extremamente vulnerável e grande a incidência de lesões que a 

acometem. 

 A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia resultante da compressão do nervo 

mediano em sua passagem pelo túnel do carpo causando distúrbios sensoriais e motores.                                                                                                                             

Os sintomas mais comuns estão relacionados à dormência na mão durante à noite e ao 

amanhecer com melhora ao longo do dia. Essa dor pode irradiar até o ombro e piora com 

atividades que exigem flexão de punho. Alguns pacientes podem apresentar choques em 

determinadas posições, além de perda de força na mão, dificultando a habilidade de 

segurar objetos.                                                                                             

Segundo a Medicina Chinesa, a Deficiência de Qi e Xue propicia um empobrecimento 

nutricional dos nervos e tendões na região do punho, aumentando o risco de desenvolver 

a Síndrome do Túnel do Carpo. Além disso traumas por esforço repetitivo contribuem 

para uma estagnação local. Tais condições podem facilitar a invasão de agentes 

patogênicos externos, como Vento, Frio e Umidade, agravando o quadro.                                                                                                                                                       

O paciente portador dessa Síndrome apresenta início insidioso dos sintomas, na maioria 

das vezes por dormência. É importante a avaliação das condições da coluna cervical e da 

musculatura do trapézio, uma vez que a estagnação nessa região dificulta a circulação de 

Qi e Xue nos membros superiores, o que além de contribuir para o mecanismo da lesão, 

atrapalha o tratamento e a recuperação. 
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2- OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é realizar uma pesquisa de revisão bibliográfica sobre a 

Síndrome do Túnel do Carpo, a fim de identificar quais as abordagens terapêuticas são 

utilizadas na Acupuntura para o tratamento dessa patologia muito frequente em nossa 

sociedade e que se não tratada pode trazer grandes transtornos no cotidiano das pessoas 

que convivem com ela. 
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3-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1- DEFINIÇÃO DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO 

A Síndrome do Túnel do Carpo é um conjunto de sinais e sintomas induzidos pelo 

aprisionamento do nervo mediano entre os ossos do carpo, do punho e o ligamento 

transverso que fixa os tendões flexores. O nervo mediano confere sensibilidade ao polegar 

¸ao dedo indicador ao dedo médio e a metade dedo anular, se for aprisionado de alguma 

forma, poderá produzir sintomas como: formigamento, dormência e fraqueza na parte da 

mão por ele inervada.   

 

3.2- ANATOMIA 

O Túnel do Carpo localiza-se abaixo do longo palmar, e é definido por quatro 

proeminências ósseas: proximalmente, pelo pisiforme e pelo tubérculo de escafóide; 

distalmente pelo hâmulo do hamato e pelo tubérculo do trapézio. O ligamento carpal 

transverso, que é parte do ligamento carpal volar, corre por entre essas quatro 

proeminências ósseas formando uma bainha fibrosa que contém anteriormente o túnel 

carpal no interior de um túnel fibro-ósseo. Posteriormente o túnel é margeado pelos ossos 

do carpo. Este túnel conduz o nervo mediano e os tendões flexores dos dedos desde o 

antebraço até a mão. 

O Túnel do Carpo é clinicamente importante não só pela nobreza das estruturas do seu 

interior, mas também pela alta incidência de da Síndrome do Túnel do Carpo e dos 

problemas daí advindos.  

 

3.3-FISIOPATOLOGIA 

Do ponto de vista fisiopatológico uma síndrome compressiva combina fenômenos de 

compressão e tensão.  

Nessa síndrome, a compressão do nervo mediano poderá restringir as funções tanto 

motoras, quanto sensitivas, ao longo de toda a distribuição do nervo pela mão. Com 

menos frequência, a contrição do túnel poderá restringir ou mesmo impedir os 

movimentos de flexão dos dedos, devido a compressão dos tendões .A compressão do 

tunel do carpo pode ser resultante de vários fatores, tais como: deslocamento anterior do 

osso semi ulnar, fratura da extremidade distal do rádio, sinovites secundárias a artrite 

reumatoide  ou devidas a qualquer outra causa  capaz de provocar edema  devido a 

traumas que acometem o punho, como entorses, acumulo de tecido fibroso. 

 

3.4-  DIAGNÓSTICO 

A Síndrome do Túnel do Carpo é diagnosticada, em geral, pela descrição dos sintomas e 

por dois testes simples o teste de Tinel consiste em golpear o punho enquanto a mão é 

estendida e a manobra de Phalen que envolve segurar o punho em flexão por dois minutos 

ou mais, para verificar se os sintomas ocorrem nessa posição. 
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Esses testes são acompanhados com frequência, por um Teste da Condução Nervosa, que 

se utiliza de eletrodos colocados na mão e pulso que mede a velocidade dos impulsos 

nervosos que passam através do punho para alcançar a mão. 

Eletroneuromiografia onde agulhas finas são inseridas em seus músculos, fornecendo 

informações uteis sobre como os músculos respondem quando um nervo é estimulado, 

indicando qualquer eventual dano no nervo. 

Condições subjacentes como: hipotireoidismo, diabetes, gestação e obesidade podem 

contribuir para a dor neural nas mãos. Qualquer desses fatores pode causar dor e irritação 

do nervo mediano, as quais porém, não serão aliviadas pelas intervenções padronizadas 

para Síndrome do Túnel do Carpo. 

 

3.5- TRATAMENTO 

O tratamento para Síndrome do Túnel do Carpo, leva em consideração principalmente a 

gravidade da doença. 

Se for leve, indica-se a colocação de uma órtese para imobilizar o pulso e o uso de anti-

inflamatório. Trabalho fisioterápico específico também é aconselhável. 

A Acupuntura constitui um tratamento extremamente útil para este e outros distúrbios da 

condução nervosa. 

Se o cliente não está obtendo alívio com outros métodos e reluta em se submeter a uma 

cirurgia a Acupuntura é uma alternativa viável. 

Esgotadas as possibilidades de tratamento clínico, é indicada a cirurgia: a liberação do 

túnel do  carpo. Este é um procedimento cirúrgico que corta o ligamento que está 

pressionando o nervo. A cirurgia é bem-sucedida na maioria das vezes, mas depende de 

por quanto tempo o nervo foi comprimido e também da gravidade dessa compressão. 

 

 

4-ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA ACUPUNTURA NA 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO 

4.1- Processo de Adoecimento Segundo a Medicina  Chinesa 

Na concepção da Medicina Chinesa o ser humano é constituído por dois aspectos 

fundamentais: o Qi  - energia e a  matéria, obedecendo a concepção dualística (Yin/Yang) 

do universo. 

Quando agentes causadores de patologias como: alimentação desregrada, emoções 

reprimidas ou intensas, estresse, drogas, fadiga, traumas, entre outros fatores, 

desarmoniza o sistema energético humano, iniciando-se um processo de adoecimento. 

Esse processo tem origem no desequilíbrio Yin/Yang dos Zang Fu (Órgãos e Vísceras) e 

é causado por fatores de ´´doença´´ que vão paulatinamente instalando-se e 
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aprofundando-se  de forma cada vez mais abrangente. A evolução do processo de 

adoecimento, a longo prazo vai acometendo a parte orgânica e assim manifesta-se como 

doença nos moldes concebidos pela medicina ocidental. 

Para o paciente que se encontra com doença em estágio orgânico apresentando distúrbios 

estruturais, os recursos da Medicina Chinesa, funcionaram com meio auxiliar de 

tratamento que age sobre os componentes energéticos e funcionais embutido no processo 

estrutural orgânico. 

 

4.1.1 Causas do Processo de Adoecimento 

O processo de adoecimento inicia-se com a desarmonia do Yin e do Yang, que pode 

ocorrer no nível dos Canais de energia principais ou dos Zang Fu (Órgãos e Vísceras). 

Conforme o local do acometimento, o agente causador do adoecimento primário, pode  

ser considerado interno (endógeno) ou externo (exógeno). 

 

4.1.2 Causas Externas das Doenças - Energia Perversa 

Estando alterada a energia do Zang Fu Órgãos e Vísceras) e por conseguinte a dos Canais 

de energia  todas essas estruturas podem sofrer agressão por energias perversas. Essas 

energias são: Vento, Calor, Secura, Umidade e Frio que, sendo excessiva ao nosso Qi, 

penetram através da pele e agridem os Canais Tendinomusculares. 

Dependendo das condições do Qi Correto (Yang Qi + Wei Qi), podem acometer os Canais  

e provocar estagnação e bloqueio, com consequente aparecimento de algia periféricas e 

modificações funcionais e estruturais. Senão forem dispersados ou neutralizados podem 

penetrar profundamente instalando doenças internas. 

Os grandes ou pequenos traumatismos são causas externas que podem o Qi dos Zang Fu, 

lesando as estruturas do corpo, alterando as funções energéticas dos respectivos órgãos. 

A fim de inibir ou curar o processo de adoecimento é necessário fortalecer os órgãos e a 

circulação de Qi nos Canais de energia principais. 

 

4.2-SÍNDROME BI 

A síndrome da obstrução dolorosa é chamada pelos chineses de síndrome Bi, 

simbolizando a ideia de obstrução, é provavelmente a mais universal de todas as doenças 

afetando praticamente todos os indivíduos em algum momento da vida em todas as partes 

do mundo. 
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As síndromes Bi manifestam -se por meio de desconforto, dor, entorpecimento em, 

músculos, tendões  e articulações e limitação de movimento. 

4.2.1-Etiologia 

Bi significa obstrução de Qi e Sangue que geralmente é resultante de invasão dos Canais 

e Colaterais  por Vento, Frio e Umidade, provocada pela fraqueza do Qi Defensivo . 

Portanto, num determinado momento, a força relativa dos fatores patogênicos e do Qi do 

corpo é crucial para o desenvolvimento da Síndrome Bi Somente quando os fatores 

climáticos são   relativamente mais fortes que o Qi do corpo é que se tornam patogênicos 

e desenvolve a Síndrome Bi. 

Embora o único fator etiológico na síndrome Bi seja o clima, há outros fatores 

contribuintes, como exercícios excessivos, repetição de determinados movimentos 

durante o trabalho (causando estagnação de Qi e Sangue na  área), acidentes (causa  

estagnação de Qi se moderado, e estagnação de Sangue se agrave) na área afetada, 

Deficiência de Sangue e de Yin (no tratamento é necessário além de expelir o fator 

patogênico nutrir o sangue e o Yin) e por fim problemas emocionais também são fatores 

contribuintes na  origem da Síndrome Bi causando estagnação de Qi (como raiva ou 

ressentimento)    

O Vento é o mais pernicioso de todos os fatores patogênicos sendo sempre combinados 

com outros, A exposição ao Vento é uma causa importante de da Síndrome Bi. 

Além da exposição ás condições adversas de clima, a síndrome bi pode obviamente se 

desenvolver de outras causas, como sentar em superfícies úmidas, andar na água, viver 

em ambiente úmido, etc. 

4.2.2-Diferenciação 

Existem diferentes tipos de síndrome Bi, como por exemplo: a Síndrome Bi tipo Vento 

(na qual o Vento predomina), a  Síndrome Bi  tipo Frio (na qual o Frio predomina), a  

Síndrome Bi tipo fixa (na qual a Umidade predomina), a  Síndrome Bi do tipo Calor 

(na qual o Vento, o Frio e a Umidade se transformam em Calor), e a Síndrome Bi do 

tipo Óssea. 

O principal sintoma das Síndromes Bi é a artralgia. Pode haver ainda dor muscular e 

dormência. Nos casos prolongados, podem estar presentes contratura das extremidades, 

ou até mesmo edema ou deformidade das articulações. 

Síndrome Bi do tipo  Vento: É causada por Vento , sendo caracterizada por sensibilidade 

e dor nos músculos e juntas, limitação do movimento e dor que se move de uma junta 

para outra. Nos casos agudos o pulso é flutuante e levemente rápido. 

Síndrome Bi do tipo Frio: É causada por Frio, caracterizado por dor severa, em uma 

determinada junta ou músculo com limitação de movimento, geralmente unilateral. Nos 

casos agudos o pulso é atado. 
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Síndrome Bi do tipo Fixa: É causada por Umidade, sendo caracterizada por dor, 

sensibilidade e inchaço dos músculos e juntas com uma sensação de peso e formigamento 

dos membros, a dor é fixa e agravada por clima úmido. Nos casos agudos, o pulso é lento 

e levemente escorregadio. 

Síndrome Bi do Tipo Calor: É proveniente de qualquer um dos tipos anteriores, quando 

o fator patogênico exterior  se transforma em Calor no interior, dando origem a essa 

síndrome. 

É caracterizada por dor e Calor (juntas quentes ao toque), vermelhidão e inchaço das 

juntas, limitação do movimento e dor severa, Pulso escorregadio e rápido. 

Síndrome Bi do tipo Óssea: Ocorre somente em casos crônicos  e se desenvolve a partir 

de qualquer dos quatro tipos anteriores, A obstrução persistente das juntas pelos fatores 

patogênicos gera retenção de fluídos corpóreos, que se transformam em mucosidade, que 

por sua vez obstrui as juntas e os Canais. Isso gera atrofia muscular, inchaço e 

deformidade dos ossos das juntas, que se constitui em uma forma extrema de mucosidade. 

Nesse estágio a Síndrome Bi se torna em uma síndrome interior,  afetando não somente 

os músculos, juntas e Canais, mas também os órgãos internos.  

4.2.3-Tratamento 

São selecionados os pontos  locais e distais dos Canais Yang que alimentam as áreas 

doentes com o objetivo de eliminar o Vento, o Frio e a Umidade. A Sindrome Bi Errante 

é tratada principalmente com Acupuntura; a Síndrome Bi Dolorida com Moxabustão  e 

a Acupuntura como auxiliar; para a dor forte, é recomendado uso de agulhas 

intradérmicas   ou a Moxabustão indireta com gengibre. A Síndrome Bi Fixa é tratada 

com Acupuntura e Moxabustão. A agulha aquecida também é aconselhável. A Sindrome 

Bi Febril é tratada com Acupuntura pelo método de redução. 

Prescrição 

Bi  Errante (Vento): Gueshu (B17), Xuehai  (BA10) 

Bi Doloroso (Frio): Shenshu (B23),Guanyuan (VC4) 

Bi Fixo (Umidade): Zuzanli (E36), Shangquiu (BA5) 

Bi do Calor (Calor): Dazhui (VG14). Quchi (IG11) 

Explicação: as prescrições citadas são propostas de acordo com a natureza das síndromes. 

O Bi Errante por exemplo, acontece devido ao domínio do Vento patogênico, portanto 

são escolhidos Geshu e Xuehai para regular e nutrir o sangue. Esta seleção se baseia no 

princípio de que o Vento será naturalmente eliminado se o sangue circular suavemente. 

O Bi fixo acontece por estagnação de Umidade, derivada da disfunção do Baço. Zuzanli 

e Shangquiu são empregados para fortalecer a função do baço e do estômago, visto que 

regular o baço é um pré-requisito para tratar doenças causadas pela Umidade. 
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O Bi doloroso prolongado irá resultar em uma deficiência do Yang qi, portanto são 

empregados Guanyuan e Shenshu para fortalecer a fonte de Fogo revigorar o Yang Qi e 

dispersar o Frio. 

Dazhui e Quchi, que podem eliminar o Calor e expelir os sintomas externos, são usados 

para tratar o Bi do Calor . 

As prescrições  em relação á localização, baseada nos trajetos dos Canais, tem como 

intenção remover a obstrução do Qi e do Sangue nos Jing Luo e regular o Yin Qi e o Wei 

Qi, portanto, o Vento, o Frio e a Umidade não terão onde se agarrar e as síndromes Bi 

poderão ser aliviadas. 

Devem-se aplicar diferentes tratamentos  e manipulações, de acordo com as diferentes  

localizações e a severidade da doença. 

4.3- MÉTODOS DE TRATANENTO PELA ACUPUNTURA  

4.3.1- Técnicas de Tratamento 

Muitas técnicas diferentes têm sido utilizadas para a estimulação dos pontos de 

Acupuntura a fim de provocar uma resposta no organismo e, assim, conseguir um 

reequilíbrio dos Canais e alívio dos sinais e sintomas das doenças. Tradicionalmente, as 

técnicas incluem agulhamento, Moxabustão, aplicação de Ventosa e manipulação. 

Recentemente novas técnicas tem sido desenvolvidas com a incorporação de novas 

tecnologias, como estimulação elétrica, ultrassom e aplicação de laser nos pontos de 

Acupuntura. 

4.3.2- Tratamento de acordo com a diferenciação das condições patológicas 

No tratamento de doenças com Acupuntura e Moxabustão é necessário diferenciar a 

condição patológica  de acordo com a teoria básica  da Medicina Chinesa  e as 

peculiaridades da Acupuntura. Também é importante  dominar os princípios básicos para 

a prescrição de pontos  e para a aplicação dos pontos específicos. 

Todavia é imprescindível o conhecimento total do percurso dos Canais,  das distribuição 

dos pontos e da indicação de cada Canal individualmente. 

A Acupuntura e a Moxabustão são métodos de tratamento interior das doenças a partir do 

exterior. 

O princípio básico do tratamento de Acupuntura pode ser afirmado do seguinte modo: 

Inserção e retirada rápida da agulha para síndrome quente, retenção da agulha par 

síndrome fria , Na deficiência e falha de Yang (função vital) a Moxabustão é indicada . 

A perfuração venosa para causar sangramento é utilizada para extase do sangue nos 

Colaterais  
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4.4-PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A PRESCRIÇÃO E A COMBINAÇÃO DOS 

PONTOS 

4.4.1-Seleção de pontos remotos 

Após os Canais  e os órgãos envolvidos serem determinados, são selecionados os pontos 

abaixo do cotovelo ou do joelho do Canal envolvido. 

A seleção de pontos remotos também incluem a escolha  de pontos na parte inferior do 

corpo  para tratar doenças da parte superior do corpo e vice versa. É essencial selecionar 

os pontos abaixo do cotovelo e do joelho como os pontos principais 

4.4.2-Seleção de Pontos locais 

Os pontos locais ,são os pontos regulares do Canal de acordo com área afetada.  

Se houver ulcera ferimento ou cicatriz no local, não devem ser empregadas nem 

Acupuntura nem Moxabustão, mas elas podem ser aplicada na área adjacente. 

Os pontos Ashi (pontos que são sensíveis a pressão) também são pontos locais e formam 

uma parte importante no tratamento por Acupuntura na Síndrome da obstrução dolorosa, 

na maioria dos casos ira coincidir com os pontos normais dos Canais, porém se outros 

forem sensíveis sob pressão, podem ser utilizados em acréscimo as pontos normais  

4.4.3- Seleção de Pontos Adjacentes 

Os pontos adjacentes são pontos que estão localizados distante da área a ser tratada mas, 

tem a função de tratar uma área especifica. 

Para efeito terapêutico de fortalecimento, os pontos locais podem ser combinados  com 

os pontos adjacentes , ou os pontos adjacentes podem substituir os pontos locais. 

 

 4.5-TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO COM 

ACUPUNTURA 

A síndrome do túnel do carpo, caracteriza-se pela  presença de dor na face medial do 

punho que se irradia para os dedos , e parestesia na face palmar  da mão e dos dedos indo 

frequentemente para a face medial do antebraço. 

Segundo Yamamura¸ o aparecimento da síndrome do túnel do carpo,  excetuando -se os 

quadros traumáticos, deve-se  a obstrução da circulação de Qi e Xue do Canal de energia 

principal do Xin Bao Luo (PC) e de seu Canal Tendinomuscular. A obstrução é 

consequente a penetração de energia perversa, Frio, Umidade ou Vento,  promovendo em 

consequência o aparecimento do processo inflamatório. No tratamento obtém-se 

melhores resultados quando a tenossinovite ainda está em fase inflamatória.  
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Yamamura diz que os pontos a serem utilizado na síndrome do túnel do carpo são: 

PC7, PC6, TA5, IG4, PC4, F2, F3. 

Se estiver acompanhada de parestesia na mão usar: P11 (Shaoshang). 

Se houver dor na mão usar: PC5 (Jianshi). 

Se houver parestesia e dor na mão e antebraço: M-MS- 30 (Bizhong), TA10 (Tianjing), 

IG11 (Quchi), TA5 (Waiguan), P8 (Jingqu), IG4 (Hegu). 

Se houver parestesia e dor na mão usar: IG4 (Hegu), ID3 (Houxi), IG3 (Sanjian). 

Para tonificar o Xin Qi usar: C9 (Shaoshong). 

Se pertencer a síndrome Yang Qiao Mai ou  Yin Qiao Mai tratar síndrome 

correspondente. 

Segundo a Medicina Chinesa, o punho é regido pelo Coração juntamente com os Canais 

que passam no local. 

Segundo Deadman (2011), a função dos Canais é transportar o Qi e o Sangue por todo o 

corpo e converter o corpo em um todo integrado, proteger o corpo, responder as 

disfunções corporais  e transmitir Qi para a área doente. 

A seguir uma breve descrição dos pontos citados para o tratamento da Síndrome do Túnel 

do Carpo segundo a Medicina Chinesa. 

Ximen PC-4 ) – portão do xi (fenda). 

Ponto xi (fenda) do Canal do Pericárdio. 

Localização: No aspecto flexor do antebraço. 5 cun acima de Daling (PC7) entre os 

tendões palmar longo e flexor radial do carpo.  

Inserção das agulhas: Inserção perpendicular com 0,5 a 1 cun ou inserção obliqua 

proximal de 1 a 1,5 cun. 

Ações: Revigora o sangue e dispersa estase, esfria o sangue e cessa hemorragia, acalma 

o espirito e modera condições agudas. 

Jianshi (PC-5 ) - mensageiro intermediário. 

Ponto jing rio e ponto Metal do Canal do Pericárdio. 

Localização: No aspecto flexor do antebraço. 3 cun acima de Daling (PC-7) entre os 

tendões palmar longo e flexor radial do carpo. 

Inserção das agulhas: Inserção perpendicular com 0,5 a 1 cun ou inserção obliqua 

proximal de 1 a 1,5 cun. 
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Ações: Transforma fleuma, assenta e acalma o espírito, descende a rebelião do Qi e regula 

o estomago, regula a menstruação.   

Neiguan (PC-6) - passagem interna. 

Ponto luo (conexão) do Pericárdio. 

Ponto confluente do vaso de ligação Yin. 

Localização: No aspecto flexor do antebraço, 2 cun acima de Daling (PC-7), entre os 

tendões palmar longo e flexor radial do carpo. 

Inserção: Inserção perpendicular com 0,5 a 1 cun. 

Inserção oblíqua proximal com 1 a 1,5  cun para doenças do tórax . 

Inserção obliqua  distal com 1 a 1,5 cun para entorpecimento dos dedos das mãos. 

Precauções: o nervo mediano se encontra diretamente abaixo desse ponto e a inserção da 

agulha, comumente induz a uma sensação elétrica significativa.  Essa é uma manifestação 

aceitável de deqi (chegada do Qi), mas, uma vez obtida , a manipulação adicional da 

agulha é inapropriada e pode lesar o nervo. 

Ação: Desata o tórax e regula o Qi, regula o Coração e acalma o espírito, harmoniza o 

estômago e alivia náusea e o vômito, dispersa Calor, abre o vaso de ligação Yin. 

Daling (PC-7)- grande colina. 

Ponto shu riacho, ponto Yuan fonte e ponto Terra do Canal do Pericárdio. Ponto fantasma 

de Sun Si-Miao. 

Localização: Na articulação do punho, entre os tendões palmar longo e flexor radial do 

carpo, no mesmo nível de Shenmen (C-7) 

Inserção: Inserção perpendicular  com 0,3 a 0,5 cun. 

Inserção obliqua em direção distal ao longo do túnel do carpo para síndrome do túnel do 

carpo com 0,5 a 1 cun. 

Precaução: O nervo mediano fica logo abaixo desse ponto e a inserção da agulha induz 

a sensação elétrica significativa. Essa é uma manifestação aceitável do deqi (chegada do 

Qi), mas, uma vez obtida, a manipulação é inapropriado e pode lesar o nervo, 

Waiguan (TA- 5) – passagem externa. 

Ponto luo (conexão) do Canal Triplo Aquecedor. 

Ponto confluente do vaso de ligação Yang. 
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Localização: 2 cun acima de Yangchi (TA-4), na depressão situada entre o rádio e a ulna 

no aspecto radial dos tendões do extensor comum dos dedos. 

Inserção: Inserção ligeiramente obliqua com a agulha voltada para o aspecto ulnar ou 

inserção obliqua em sentido proximal ou distal em direção ao cotovelo ou punho, 

respectivamente, com 0,5 a 1,5 cun. 

Passar a agulha até chegar em Neiguan (PC-6). 

Precaução: o movimento do braço ou da mão do paciente depois de inserir a agulha nesse 

ponto pode fazer com que a agulha fique torta. 

Ação: Expele Vento e liberta o exterior, beneficia a cabeça e os ouvidos, abre o vaso de 

ligação Yang, dispersa o Calor, ativa o Canal e alivia a dor. 

 Tianjing (TA-10) Poço celestial. 

Ponto he mar e ponto do Canal Triplo aquecedor. 

Localização: Com o cotovelo fletido, este ponto fica localizado na depressão situada 1 

cun acima do olecrano. 

Inserção: Inserção perpendicular com 0,5 a 1,5 cun. 

Ação: Transforma fleuma e dissipa nódulos, regula o Qi e desce a rebelião, acalma o 

espirito, dispersa o Calor do Canal, ativa o Canal e alivia a dor. 

Hegu (IG-4) Vale unificador. 

Ponto Yuan fonte do Canal do Intestino Grosso. 

Ponto de comando de Gao Wu. 

Ponto estrela celestial de Ma Dan-Yang. 

Localização: No dorso da mão, entre o primeiro e segundo osso metacarpo, no ponto 

médio do segundo osso metacarpiano e próximo á borda radial deste. 

Inserção: Inserção perpendicular de 0,5 a 1 cun. Inserção obliqua em sentido proximal 

de 1 a 1,5 cun. 

Precaução: contraindicado na gravidez. 

Ação: Regula o Qi defensivo e ajusta a transpiração, expele Vento e liberta o exterior, 

regula face, olhos, nariz, boca e ouvidos, ativa o Canal e alivia a dor, induz o parto, 

restaura o Yang. 

Yangxi (IG-5) Riacho Yang. 

Ponto jing rio e do Canal do Intestino Grosso. 
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Localização: No aspecto radial do punho, no centro da depressão formada pelos tendões 

dos extensores longo e curto do polegar (tabaqueira anatômica). 

Ação: Dispersa Calor e alivia a dor, dispersa o Fogo do Yangming, acalma o espirito, 

beneficia a articulação do punho. 

Quchi (IG-11) Lago na curva. 

Ponto he mar e ponto Terra  do Canal do Intestino Grosso. 

Ponto fantasma de Sun  Si_Miao. 

Ponto estrela celestial de Ma Da Yang. 

Localização: No cotovelo, a meia distância entre Chize (P-5) e o epicôndilo lateral do 

úmero, na extremidade lateral da prega cubital transversa. 

Inserção: Inserção perpendicular de 1 a 1,5 cun , ou unido por meio da inserção da agulha 

em Shaohai (C-3). 

Ações: Dispersa o Calor, esfria o Sangue, elimina Vento, drena Umidade e alivia prurido, 

regula o Qi e Sangue, ativa o Canal e alivia a dor. 

Xiangjian (F-2) Movimento intermediário. 

Ponto Ying nascente e ponto Fogo do Canal do Figado. 

Localização: No dorso do pé, entre o primeiro e o segundo dedos do pé, 0,5 cun acima da 

margem da membrana entre os dedos. 

Inserção:  obliqua com 0,5 a 1 cun em direção ao calcanhar, ou inserção perpendicular 

com 0,5 a 0,8 cun. 

Ação: Dispersa o Fogo do Fígado, dispersa o Qi do Fígado, pacifica Vento do Fígado, 

dispersa Calor e cessa sangramento, beneficia o Jiao inferior. 

Taichong (F-3) Grande precipitação. 

Ponto shu riacho, ponto Yuan fonte e ponto terra do Canal do Fígado. 

Ponto estrela celestial de Ma Da Yang. 

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

osso metatársico. 

Inserção: Na direção de Yongquan (R-1), 0,5 a1,5 cun. 

Ações: Dispersa o Qi do Fígado, domina o Yang do Fígado e extingue o Vento, nutre o 

sangue do Fígado e o Yin do Fígado, clareia a cabeça e os olhos, regula a menstruação, 

regula o jiao inferior. 
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Jingqu (P-8) calha do Canal. 

Ponto jing rio e Metal do Canal do Pulmão 

Localização: Acima do punho, 1cun em sentido proximal de Taiyuan (P-9),  na depressão 

situada na base do processo estiloide do rádio e no aspecto radial da artéria radial. 

Inserção: Inserção perpendicular ou obliqua, em sentido proximal, de 0,3 a 0,5 cun, 

evitando a artéria radial. 

Ação: Descende o Qi do Pulmão e alivia a tosse  e os sibilos. 

Shaoshang (-P11) Shang menor 

Ponto jing poço  e madeira do Canal do Pulmão. 

Ponto fantasma de Sun Si-Miao. 

Localização: No aspecto extensor do polegar, na junção das linhas traçadas ao longo da 

borda radial da unha e a base da unha, a aproximadamente 0,1 cun de distância da unha. 

Inserção: Inserção perpendicular ou obliqua em sentido proximal de 0,1 a 0,2 cun ou 

picar para sangrar. 

Ação: Reaviva  a consciência, dissipa Calor e beneficia a garganta.  

Houxi (ID-3)Riacho posterior. 

Ponto Shu riacho e ponto Madeira do Canal do Intestino Delgado. 

Ponto confluente do Vaso Governador. 

Localização: Na borda ulnar da mão, na depressão substancial acima (em sentido 

proximal) da cabeça do quinto osso metacarpiano. 

Inserção: Inserção perpendicular de 0,5 a 2 cun, voltada para Sanjian (IG-3). 

Nota: Agulhar com o paciente mantendo a mão meio fechada de forma relaxada, ou  seja, 

com os ossos metacarpianos no mesmo plano. 

Ação: Beneficia o occipício, o pescoço e as costas, ativa o Canal e alivia a dor, dispersa  

o Vento e Calor e trata malária, acalma o espirito e trata epilepsia, remove o Calor e 

beneficia os orifícios sensoriais, regula o Vaso Governador. 
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Shaoshong (C-9) Precipitação menor. 

Ponto jing poço e ponto Madeira do Canal do Coração 

Localização: No aspecto dorsal do dedo mínimo da mão, na junção das linhas traçadas 

ao longo da borda radial da unha e a base da unha, a aproximadamente 0,1 cun de distância  

do canto da unha. 

Inserção: Inserção perpendicular ou obliqua em sentido proximal de 0,1 a 0,2 cun, ou 

picar para sangrar. 

Ação: Restaura a consciência, dispersa Calor e beneficia a língua, os olhos e a garganta, 

regula o Qi do Coração e acalma o espirito 
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4.6- DISCUSSÃO 

Segundo Yamamura (2001) durante milênios, acreditou-se que o mecanismo de ação de 

Acupuntura fosse puramente energético, ou seja, aceitava-se apenas a concepção dos 

Canais de energia. No entanto, com a difusão de Medicina Chinesa no Ocidente, muitos 

pesquisadores começaram a questionar sobre a participação de estruturas orgânicas no 

mecanismo da ação da Acupuntura, e o desenvolvimento de pesquisas cientificas nesta 

área, principalmente nas últimas décadas, evidenciou estreita relação entre os efeitos da 

Acupuntura e o sistema nervoso central e periférico, bem como vários tipos de neuro-

hormônios (neurotransmissores). 

 

4.7- CONCLUSÃO 

A síndrome do túnel do carpo caracteriza-se pela presença de dor na face medial do 

punho, que se irradia para os dedos e por parestesia na face palmar das mãos e dos dedos 

indo frequentemente para a face medial do antebraço. É um processo inflamatório, 

causado pela irritação ou por infecção (tendinossinovite), e também caracterizada pela 

perda sensorial e fraqueza motora que ocorrem quando o nervo mediano é comprometido. 

O aparecimento do quadro da síndrome do túnel do carpo, excetuando-se os casos 

traumáticos, segundo a medicina chinesa, deve-se a obstrução de Qi e de Xue (Sangue), 

propiciando um empobrecimento dos nervos e tendões  na região do punho. A obstrução 

é consequente á penetração de energias perversas; Frio, Umidade, Vento, promovendo 

em consequência o aparecimento do processo inflamatório.  

A utilização da Acupuntura no tratamento da síndrome do túnel do carpo, de acordo com 

a Medicina Chinesa, é um recurso terapêutico que mediante inserção de agulhas, tem  

como finalidade terapêutica a estimulação de determinados pontos do corpo, removendo 

os fatores patogênicos, e devolvendo qualidade de vida para o paciente. 

Na prática da Acupuntura, a palpação cuidadosa dos músculos e a inserção adequada das 

agulhas ajudam a localizar e dissolver os pontos sensíveis por meio de relaxamento dos 

músculos, removendo tensões mecânicas e químicas, aumentando o suprimento de 

oxigênio para melhor circulação. A inserção de agulhas controla o processo inflamatório, 

reduzindo tanto a inflamação aguda quanto a crônica. 

 Portanto, o tratamento da síndrome do túnel do carpo através da Acupuntura mostra-se 

um mecanismo adicional e eficaz, pois o mesmo ativa a ação anti-inflamatória  

devolvendo a atividade motora, evitando assim maiores sequelas, fazendo com que o 

paciente retorne as atividades diárias o mais breve possível. 
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