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RESUMO 
 

A Medicina Chinesa é uma arte milenar que possui mais de três mil anos de história, tem o 

objetivo de harmonizar e equilibrar a energia do ser humano tratando o indivíduo como um 

todo, onde a energia de um ser depende da energia inata e da energia adquirida. Na Medicina 

Chinesa o conceito de saúde e doença vem do princípio de equilíbrio entre Yin e Yang, a 

aplicação da Acupuntura estimula a energia contida nos Canais do paciente, esse estímulo é 

capaz de re-equilibrar o fluxo de Energia (Qi). Ao restabelecer o equilíbrio entre o Yin e o 

Yang e promover a livre circulação do Qi os fatores patológicos desaparecem. Neste sentido 

este trabalho contribui para relatar as descobertas clínica de interrelações específicas com o 

ponto PC6 (Neiguan) entre partes do corpo, portanto, contém os fatos empíricos e os avanços 

científicos na área da saúde que pode ser vista como um processo contínuo de melhoramento 

na qualidade de vida dos pacientes, exemplificado pela integração entre a Acupuntura com a 

medicina convencional, como especialidade complementar no tratamento de doenças como 

dor abdonimal, dor de braço, arritimia cardíaca, desconforto no peito, dor no peito, 

enxaqueca, histeria, insônia, problemas de memória, menstruação irregular, problemas 

mentais, vômitos e convulsões. 

Palavras-chave: Acupuntura. PC6 (Neiguan). Fisiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Chinese Medicine is an ancient art that has more than three thousand years of history, aims to 

harmonize and balance the energy of the human being treating the individual as a whole, 

where the energy of a being depends on the innate energy and energy Acquired. In Chinese 

Medicine, the concept of health and disease comes from the principle of balance between Yin 

and Yang, the application of Acupuncture stimulates the energy contained in the patient's 

channels, this stimulus is able to re-balance the flow of Energy (Qi). By restoring the balance 

between Yin and Yang and promoting the free circulation of Qi, pathological factors 

disappear. In this sense, this work contributes to report the clinical findings of specific 

interrelationships with the PC6 (Neiguan) point between parts of the body, therefore, it 

contains the empirical facts and the scientific advances in the area of health that can be seen 

as a continuous process of improvement in the quality Of patients, exemplified by the 

integration between acupuncture and conventional medicine, as a complementary specialty in 

the treatment of diseases such as abdonimal pain, arm pain, cardiac arrhythmia, chest 

discomfort, chest pain, migraine, hysteria, insomnia, Memory, irregular menstruation, mental 

problems, vomiting and seizures. 

 

Keywords: Acupuncture. PC6 (Neiguan). Physiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Acupuntura está se tornando cada vez mais popular entre pacientes e 

profissionais da área de ciências médicas. É interessante pontuar que muitas das 

observações de senso comum feitas pelos chineses estão sendo agora validadas 

cientificamente, embora claro, muito precise ser pesquisado ainda. 

Os médicos e terapeutas têm usado a Acupuntura com mais frequência e estão 

descobrindo que ela complementa outros modos de tratamento, descrevendo a 

integração às diferentes áreas da prática clínica e sua aceitação.  

Não obstante os terapeutas do século XXI estão amparados com filosofias e 

crenças de uma cultura de mais de três mil anos, pois é importante que se tenha 

interesse na arte da Acupuntura para poder continuar a praticá-la e conseguir bons 

resultados preocupando-se com o Yin, Yang e suas bagagens culturais, ganhando a 

riqueza da experiência chinesa, bem como o meticuloso registro de resultados 

acumulados ao longo de milhares de anos. 

 

1.1 Justificativa 

 

O tema escolhido deve-esse a necessidade de buscar e conhecer na literatura a 

relevância do ponto PC6 (NEIGAN). Sabe-se que um profissional ocidental formado 

nas vivências clínicas, possuem uma dificuldade intelectual considerável quando se 

confronta pela primeira vez com as teorias tradicionais chinesas. Isso, em parte, é um 

convencimento intelectual, já que consideramos que o se aprende sobre a única maneira 

de ver o corpo e ao longo do tempo descobrir através de constante atualização 

profissional que há um esquema lógico de pensamento lógico fora da experiência 

ocidental. Esse estudo se torna muito interessante, pois alguns aspectos do 

funcionamento do corpo assumem um novo significado e novas explicações clareiam as 

pesquisas científicas. 

 

1.2 Problema 

Busca-se investigar quais os benefícios do ponto PC6 (Neiguan), utilizado na 

Acupuntura no tratamento de doenças? 
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1.3  Objetivo Geral 

Nos três capítulos que seguem, propõe-se analisar os fatores da Acupuntura 

tradicional, explicando algumas idéias da estrutura clássica da Medicina Chinesa 

associando com práticas terapêuticas ao ponto PC6 (Neiguan). 

 

1.4  Objetivo Específico 

 Definir e conceituar a Medicina Chinesa, em específico a Acupuntura, o ponto 

PC6 (Neiguan) e as indicações para o tratamento de doenças. 

 

1.5 Metodologia 

 Pesquisa qualitativa por meio de revisão da literatura científica em privadas, 

públicas e virtuais. Foram utilizados artigos no idioma português, sendo que a busca na 

base de dados se deu por meio da plataforma Scielo. 

 

 

 

Capítulo 2 – CONCEITOS PRIMORDIAIS DO CORPO: CONHECENDO 

A REALIDADE CONCRETA  

 

Como pontua Hopwood (2001, p. 5): “O conceito de Qi foi discutido pelos 

chineses desde o início da civilização, é frequentemente traduzido como a energia vital 

e está presente em todo o corpo”. Manifesta-se na pele, nos órgãos e permeia todo o 

tecido vivo. Acumula-se nos órgãos e flui principalmente nos Canais de energia ou 

meridianos. A Medicina Chinesa encontrou muitas formas de explicá-lo, dando 

diferentes nomes para cada subdivisão observada, afirma-se que a Acupuntura pode 

influenciar o fluxo do Qi dentro dos meridianos e alterar o equilíbrio de Qi dentro dos 

órgãos. 

Ao referir-se aos conceitos básicos Hopwood (2001, p. 7) argumenta que a teoria 

de Yin e Yang não é muito difícil de ser assimilada, de acordo com as teorias básicas de 

eletricidade. É fácil visualizar todos os aspectos do corpo e, na verdade, o universo, 

como positivo e negativo. Quando vemos que os teóricos chineses ensinam sobre esse 

tema como por exemplo de que o dia poderia ser considerado de caráter Yang, enquanto 

a noite seria Yin, entretanto, a noite está sempre no processo de se tornar dia e vice-

versa. 
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 A tabela de Loo (1985, p. 19), cita exemplos interessantes de duas formas de 

pensamentos; é interessante notar que o lado esquerdo, que corresponde à medicina 

ocidental, contem palavras que se referem à visibilidade, enquanto as do lado direito, 

que se referem à Acupuntura, tendem a ser invisíveis. Está tabela, nas palavras do autor 

dá base a dualidade, sendo que a medicina ocidental inclina para Yang e a oriental, para 

Yin. Seria imprudente atribuir características listadas exclusivamente a um ou outro 

lado, mas a comparação é útil e também encerra algo sobre a idéia de Yin e Yang, pois 

as doenças tratadas na Medicina Chinesa pode ser amplamente classificadas naquelas 

que afetam os Canais, as que afetam os Órgãos internos (o sistema Zang Fu) e as que 

afetam ambos.          

 Assim os princípios Ying e Yang, quente e Frio/Excesso/Deficiência e 

interno/externo compreendem uma forma lógica de diagnóstico que permitiu aos 

chineses antigos codificarem suas observações sobre o paciente. Qualquer forma de 

ciências médicas dependem de conceitos filosóficos, aceitos e utilizados pela sociedade 

nos quais cada modelo é praticado. As suposições relativas à natureza das entidades das 

doenças, suas intervenções e possíveis modos de tratamento adequado são meramente 

extensões de paradigma que dominam um sistema médico particular. As características 

de um determinado sistema podem ser traçadas, em última análise, de acordo com as 

noções sustentadas pela sociedade em questão como um todo (MOROZ, 1994). 

 A despeito disso já se discutiu sobre Yin e Yang, em um sentido mais amplo, 

mas sua aplicação aos órgãos individuais do corpo e as situações inerentes a algumas 

doenças lembram a necessidade do equilíbrio entre eles quando se trata com Acupuntura 

chinesa. A Medicina Chinesa acredita que esse delicado equilíbrio pode ser afetado pelo 

tratamento da Acupuntura e, mais especificamente, pela técnica. Não existe nenhuma 

prova concreta disso, porque o conceito em si é difícil de ser verificado. Entretanto, 

seria insensato não levar em conta os séculos de evidência empírica acumulada pela 

cultura chinesa. O fundamentos lógicos do tratamento mostraram-se eficazes em certas 

doenças e onde a explicação tradicional abrange o equilíbrio de Yin e Yang, dessa 

forma, o pensamento médico ocidental precisa dar uma boa explicação fisiológica 

(HOPWOOD, 2001). 

                Tabela 1. Medicina ocidental e oriental (Loo, 1985) 

Medicina 

Ocidental 

Medicina 

Oriental 

Objetiva Subjetiva 
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Visível Invisível 

Visão Sensação 

Física Espiritual 

Estrutural Fisiológica 

Materialista Filosófica 

Percepção Subconsciente 

Intelectual Intuitiva 

Raciocínio Percepção 

Orgânica Funcional 

Sinais Sintomas 
    Fonte:  Técnicas Relacionadas à Acupuntura (2001) 

 

A maior parte das sociedades após a Revolução Industrial observaram que 

algumas doenças parecem ser predominantemente quentes, sendo que o paciente exibe 

sintomas de febre, uma temperatura basal elevada, pele corada e frequência cardíaca 

aumentada, enquanto outras compreendem Frio, palidez, falta de energia e uma 

desaceleração dos processos vitais. O pensamento nesta sociedade continuava 

postulando que era benéfica a aplicação de Frio para baixar a temperatura, assim como a 

aplicação de Calor para uma doença de Frio. 

A Medicina Chinesa não é diferente, mas tem sido particularmente hábil na 

aplicação de Calor. Mechas de Moxa são aplicadas diretamente nas agulhas ou na 

superfície da pele representam um método simples e eficaz de introduzir Calor nos 

tecidos. A inserção de agulhas pode, inversivamente, ser usada para esfriar o corpo ou 

um membro. 

 Outro aspecto levantado por Maciocia (1996, p. 36), por sua vez a Ventosa é 

uma técnica que aumenta a circulação superficial local ao criar um vácuo sob o copo; 

pode levar a uma sensação de aquecimento na área afetada, embora a estagnação 

subseqüente nos Vasos superficiais precise ser desfeita. Essa técnica foi adotada pelos 

mediterrâneos utilizando o vácuo tradicionalmente criado pelo uso de uma chama 

aberta, mas as ventosas de sucção para uma unidade interferente podem ser usadas para 

um efeito similar, já que o Calor aumenta pela alteração na circulação e não pelos meios 

de produzir o vácuo para aderir às ventosas. 

A idéia de excesso de deficiência é aplicada principalmente à 

energia ou ao Qi presente dentro do sistema ou do corpo. È 

óbvio que se houver um nível excedente na circulação de Qi, 

então pode excesso ou deficiência. As doenças de deficiência 

aumentam quando a capacidade do corpo de produzir no Qi 
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está diminuída ou quando o uso da energia existente foi 

inadequado (MACIOCIA, 1996, p.38). 

 

 

 O autor acima citado menciona que nem sempre é possível remediar esse tipo de 

Deficiência em algum ponto dentro do sistema, entretanto as técnicas apropriadas de 

inserção de agulhas podem elevar o nível de energia em Órgãos (Zang) específicos e 

também há uma técnica pela qual os reservatórios de Qi, existentes nos meridianos nos 

Canais extraordinários podem ser agulhados e utilizados. 

 O Excesso definido como Shi na Medicina Chinesa é caracterizado pela 

quantidade excessiva de Qi ou de Sangue (Xue) nos órgãos e Canais. Os sintomas 

típicos são a dor aguda, contraturas, tônus muscular aumentando a hipertensão. 

Também pode haver rubor na face, uma voz sonora e um pulso forte. O nervosismo, a 

inquietação, a atividade sem objetivo e a insônia podem ser vistos, às vezes, como 

doenças de Excesso. Um ataque agudo de uma articulação artrítica pode ser vista 

como Shi numa situação latente de Xu. 

 Do ponto de vista ocidental, alguns pontos de Acupuntura parecem ter um efeito 

tônico no metabolismo e são usados para estimular muitas áreas que os chineses 

consideram de atividade fisiológica. Isso também é difícil de ser provado, mas 

podemos supor, conhecendo os efeitos dos vários quimiorreceptores que se mostraram 

suscetíveis a essa forma de estímulo que, com certeza, é possível ocorrer aumento ou 

diminuição de algumas atividades (CHOO, 2006). 

 O conceito de doenças externas e internas é bem sofisticado. As doenças do 

sistema são consideradas como aquelas que aumentam principalmente pela ação de 

agentes externos, mas que progridem num nível mais profundo dentro do corpo. 

Quando isso ocorre, a síndrome pode ser identificada pelos efeitos cumulativos nos 

diferentes órgãos, o equilíbrio de Órgãos e Vísceras (Zang Fu). São considerados 

problemas agudos aqueles que não penetraram demasiadamente no organismo, mas os 

problemas crônicos têm uma origem mais profunda, eles podem ter sido originados 

externamente e não ter sido tratados ou podem ter nascido a partir de desequilíbrios 

fundamentais da energia dentro do corpo. A Medicina Chinesa distingue entre essas 

situações e dessa maneira são recomendados diferentes tipos de tratamento. 

 Na teoria da Medicina Chinesa é evidente uma combinação das idéias acima 

expostas no que se refere ao tratamento de problemas articulares, de osteoartrite e de 
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artrite reumatóide. Os fatores patogênicos considerados causadores da doença podem 

ser externos, tais como condições climáticas anormais, ou internos, como as emoções 

(CHOO, 2006).  

 Esses fatores patogênicos se referem a condições climáticas que são o vento que 

é caracterizado pela instabilidade nos sintomas produzidos: uma dor não pode ser 

facilmente localizada ou que muda de lugar pode ser causada pelo vento. As 

manifestações clínicas do movimento anormal do membro, como um espasmo ou uma 

contração são comuns. Os sintomas podem variar em intensidade e frequentemente 

implicam uma aversão ao vento, febre, cefaléia e suor. 

 A despeito disso, Choo (2006, p. 65) cita que a invasão do Frio é uma ocorrência 

comum e frequentemente responsável por doenças dolorosas, de acordo com a cultura 

popular, como “pegar um resfriado”. O Frio causa contração dos Canais e Vasos 

sanguíneos e, consequentemente, uma diminuição na circulação de Qi e de Sangue 

(Xue). Os sintomas são ligeira febre, uma aversão ao Frio, cefaléia, dor muscular e 

ocasionalmente uma área escura e dolorosa na pele. 

 Ainda nesta mesma consideração Choo (2006, p. 66), pontua que o Calor de 

verão tende a prejudicar o aspecto Yin do corpo, pode progredir e afetar o nível de 

consciência. Um bom exemplo é a insolação. Os sintomas são Calor excessivo do 

corpo, suor profuso, sede, pele seca, boca seca e em casos graves, delírio. O Calor de 

verão pode se combinar com a umidade para produzir tontura ou náusea. 

 Outro aspecto levantado é a umidade caracterizada pelas doenças que são 

viscosas ou oleosas e se devem normalmente à estagnação. Causa uma sensação 

generalizada de mal estar, uma sensação de peso, tontura e uma sensação de 

abafamento no peito. Pode haver distensão abdominal ou inchaço (CHOO, 2006). 

 A secura consome os fluidos Yin, por exemplo a tuberculose é uma secura 

patogênica, sendo que os sintomas típicos são uma sensação de secura e irritação no 

nariz, boca e garganta, uma aspereza da pele ou uma tosse seca difícil. 

 Na Medicina  Chinesa acredita-se que as infecções agudas são devidas à invasão 

do fator patogênico Calor. Há um início abrupto, febre alta, friagem, sede, inquietação, 

irritabilidade e suor profuso. Em casos graves, o paciente pode entrar num coma 

acompanhado de convulsões (CHOO, 2006). 

 Segundo Hicks (2007, p. 45), os fatores patogênicos mentais, as emoções estão 

presentes no nosso cotidiano mas, sobre seu Excesso a Medicina Chinesa afirma que 

alegria, raiva, ansiedade, preocupação excessiva, desgosto, medo e pavor são capazes 
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de inflingir danos aos órgãos internos. A medicina chinesa também sustenta que 

muitas das funções mentais são a baseado controle ou da influência dos órgãos 

internos: medo, pavor ou alegria prejudica o Coração (Xin) ; a raiva, o Fígado (Gan), 

causando entre ouras coisas, a depressão e irritabilidade; o desgosto, a ansiedade ou 

preocupação excessiva podem prejudicar o Baço (Pi) e o Estômago (Wei). O desgosto 

excessivo também pode prejudicar o Pulmão (Fei), ao passo que a ansiedade e a raiva 

também podem afetar a circulação do Qi e do Sangue (Xue), causando estagnação e 

possivelmente nódulos e tumores. 

 A despeito disso as lesões traumáticas são vistas pela medicina ocidental como 

fatores patogênicos e classificadas nesse grupo, enquanto a medicina chinesa sustenta 

que a alimentação irregular pode ser muito prejudicial ao sistema. É importante comer 

em intervalos regulares e não pular refeições. Comer muito alimento cru pode afetar o 

delicado equilíbrio de energia dentro do corpo, já que requer muito mais energia do 

Baço (Pi) ou do Estômago (Wei) ou do Qi para digeri-lo. Comer muito pouco também, 

naturalmente é prejudicial já que reduz a produção de Qi e do Sangue (Xue). Também 

pouco trabalho físico ou em Excesso são considerados como tendo um efeito negativo 

nos sistemas do corpo (CHOO, 2006). 

. Os chineses antigos nunca foram realmente estimulados a realizar autópsias e 

assim nunca descobriram os aspectos da neuroanatomia tão familiar para nós do 

Ocidente. O que eles faziam no entanto era observar o papel do Coração (Xin) na 

circulação do Sangue (Xue) e tinham uma clara idéia das funções do trato digestivo. 

Eles não percebiam a cérebro e , percebendo que era composto de material semelhante 

à medula óssea, decidiram que era simplesmente um grande espaço preenchido com 

essa substância. As coesões que entendemos serem realizadas pelo cérebro eram 

consequentemente atribuídas a outros órgãos (HICKS, 2007). 

 Outro aspecto levantado é a relação entre o Coração (Xin) e o Sangue (Xue) que 

determina a força da constituição de um indivíduo. Uma constituição geralmente pode 

ser vista, às vezes, como uma rachadura no centro da língua, junto com um pulso fraco 

nas posições do Coração (Xin) e do Rim (Shen). O estado de Vasos sanguíneos reflete 

a força do Qi do Coração (Xin) ou a energia interna, que também é manifestada na 

força do pulso do Coração (Xin). 

 Já que o Coração (Xin) controla os Vasos sanguíneos e a circulação, então um 

aspecto rosado e brilhante é um sinal de saúde. Um aspecto pálido e branco brilhante é 

sinal de Deficiência de Qi. A estagnação de Sangue (Xue) mostra um rosto azul, como 
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na insuficiência cardíaca. O Calor do Coração (Xin) leva a manifestação de um 

aspecto vermelho (HICKS, 2007). 

 Conforme se mencionou anteriormente, o Coração (Xin) é considerado pela 

Medicina Chinesa, como aquele abriga a mente ou Shen. Isso pode ser descrito como 

compreendendo cinco funções particulares: atividade mental (incluindo as emoções), a 

consciência, a memória, o pensamento e o sono. 

 Em seu artigo Souza et al (2016) argumenta que: “O termo Shen também pode 

às vezes ser usado para indicar vitalidade, Pode parecer um tanto estranho atribuir 

essas funções ao Coração (Xin), apesar da teoria popular, na medicina ocidental, de 

que é possível morrer por um Coração (Xin) partido”, ou seja, quando se trata a 

doença mental, na medicina chinesa, os pontos do Coração (Xin) estão entre os mais 

eficazes. O tratamento de insônia e depressão sempre vão abranger o uso dos 

poderosos pontos Shenmen (C7), Neiguan (C6) e o Taiyuan (P9). 

 Todos os órgãos Zang Fu têm órgãos do sentido específicos, nos quais afirma-se 

ser possível detectar seu estado geral. A língua é considerada uam extensão do 

Coração (Xin). O Coração (Xin) tem controle definitivo da forma e da cor. A ponta da 

língua vermelha, segundo Hopwood (2001, p. 19): “significa Calor no Coração (Xin) e 

pode estar seca e vermelho escura e também pode estar inchada. Podem aparecer 

úlceras, indicando que há um desequilíbrio de energia ou de Qi no Coração (Xin)”, 

como também, a condição do Coração (Xin) afeta a fala: gagueira, afasia, entre outras 

coisas. Diz-se que a desarmonia do Coração (Xin) faz com que uma pessoa fale 

incessantemente e ria inadequadamente, como uma mania. 

 Controla o suor, influenciado pelo Calor já que o Sangue (Xue) e os fluidos 

orgânicos têm uma origem comum, considera-se que o suor é controlado pelo Coração 

(Xin). Sabe-se que vem do espaço entre a pele e os músculos. A Deficiência do Qi do 

Coração (Xin) pode causar suor espontâneo e a Deficiência de Yin do Coração (Xin) 

pode causar suor noturno. Qualquer que seja a razão fisiológica, os pontos do Coração 

(Xin) trabalham melhor no controle desses sintomas. 

 Por isso o Coração (Xin) é prejudicado pelo Calor e o Pericárdio (XinBao) 

também pode ser invadido pelo Calor externo que, em traduções do chinês pode fechar 

os orifícios do Coração (Xin), levando a demência, ao coma ou à afasia. Segundo a 

Medicina Chinesa o Coração (Xin) abriga a mente e ele está ligado diretamente com o 

sono perturbado ou Excesso de sonhos. Como o consideração é considerado como 

controlador da mente e, consequentemente as emoções, ocorre que um Excesso, ou 
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seja, a alegria ou extrema ansiedade, irá prejudicar o equilíbrio do Qi nesse órgão 

Zang Fu. Os sintomas de um Coração (Xin) partido são realmente uma possibilidade 

na medicina chinesa. 

 Consequentemente os pulmões são responsáveis pela entrada de ar puro, que 

convertem em Qi puro. Junto com o Qi produzido a partir das substâncias ingeridas, 

gera-se o Qi pós-existente dentro do corpo. O Qi vem dos pulmões desce e está ligado 

ao Qi dos rins que deveria aumentar, controlando efetivamente a circulação de água no 

corpo, influenciando a condição da pele e o estado dos poros também. Se a pele estiver 

em más condições, os poros podem estar mais abertos do que o normal e permite a 

invasão de fatores patogênicos exógenos. Diz-se que o Pulmão (Fei) também controla 

o Wi Qi já que está ligado ao Rim (Shen) e á circulação de água, controlando o suor, o 

suor excessivo e a hiper-hidrose (CHOO, 2006). 

 Considerando o Pulmão (Fei) se abre no nariz e esse é o órgão mais externo, é 

vunerável a fatores patogênicos exógenos, Vento e Frio. Pode ser lesado pelas 

emoções, porque se diz que abriga a alma corpórea. É particularmente sensível ao 

desgosto ou tristeza e o tratamento do (P7) Lieque e pode ter um forte efeito de 

liberação e problemas emocionais perturbadores, como a perda. 

 A Medicina Chinesa afirma que os rins são a raiz da vida. Eles são responsáveis 

pelo armazenamento da essência que deriva, em parte, dos pais e é estabelecida na 

concepção. O Yin e o Yang dos rins são a base para o resto do corpo, ou seja, é a 

substância fundamental para o nascimento, o crescimento e  a reprodução, enquanto o 

Yang do Rim (Shen) é a força motriz de todos os processos fisiológicos. Embora, de 

acordo com os cinco elementos eles pertençam à água, diz-se que eles são a fonte de 

fogo no corpo, o chamado fogo na porta da vitalidade. 

 Jirui (2008, p. 57) argumenta que: “Os rins armazenam essência preexistente, e 

isso determina a força constitucional,a  vitalidade, entre outras coisas”, como também 

armazenam a essência extraída do alimento pelo poder transformador dos órgãos 

internos. 

 Entretanto os vários estágios de desenvolvimento da vida estão sob o controle do 

Rim (Shen): nascimento, puberdade, menopausa e morte. O envelhecimento em si se 

deve ao declínio da essência durante a vida. Na Medicina Chinesa é definida como 

matriz comum dos ossos, medula óssea e medula espinhal. Se a essência do Rim 

(Shen) for forte, ela vai nutrir o cérebro, a memória e a concentração; o pensamento, a 

memória e a concentração; o pensamento, a memória e a visão estarão aguçados. Os 
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rins tem outras funções ligadas à saúde mental da pessoa, abrigando também a força 

de vontade. Se a essência do Rim (Shen) for fraca, então os ossos serão frágeis e os 

dentes tenderão a cair, pois o Rim (Shen) determina as forças física e mental do ser 

humano. 

 

A doença ou desequilíbrio entre o Yin e o Yang do Rim (Shen) 

causam mau funcionamento do órgão e a pessoa irá urinar 

pouco, também estão relacionados à excreção dos fluidos 

orgânicos impuros e são responsáveis pela demanda pela bexiga, 

para o armazenamento da urina (Ming, 1996, p. 57). 

 

 

 Ming (1996, p. 75) considera que: “o Baço (Pi) é o principal órgão digestivo na 

Medicina Chinesa, sendo responsável pela transformação e decomposição do alimento 

ingerido e seu transporte subsequente”, logo,está intimamente relacionado ao equilíbrio 

de fluidos no corpo, tendo influência no tratamento de edema, particularmente dos 

membros inferiores. 

 O Baço (Pi) mantém o Sangue (Xue) nos Vasos sanguíneos e impede o 

sangramento. Uma contusão superficial sem causa aparente é atribuída a uma falha no 

equilíbrio de energia do Baço (Pi). Assim a transformação e o transporte de nutrientes 

garantem a manutenção da saúde e do volume dos músculos.Os pontos do Baço (Pi) 

podem ser usados para tratar o enfraquecimento muscular e também está associado a 

nossa capacidade de pensar, concentrar, focar e memorizar. 

 Outro aspecto levantado são os fluidos do Sangue (Xue) e da bile, 

principalmente do Fígado (Gan) que implica no processo digestivo, garantindo o livre 

fluxo de Sangue (Xue) e de Qi por todo o corpo. O Fígado (Gan) controla o tônus 

muscular do corpo e se sua função estiver perturbada, haverá contração muscular ou 

espasmos ou até convulsões. Na medicina chinesa as unhas são consideradas extensões 

dos tendões do corpo, se estão quebradas ou enrugadas são sintomas de desequilíbrio do 

Fígado Gan). 

 O periocárdio está estreitamente relacionado ao Coração (Xin), de fato, ele 

governa o Sangue (Xue) e abriga a mente também os pontos no Canal são 

frequentemente usados para tratar problemas emocionais e usados para sedação. 
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 Para Hopwood (2001, p. 14): “O Estômago (Wei) é o mais importante dos 

órgãos Yang. Junto com o Baço (Pi), é conhecido como a base do Qi pós-existente”, 

entanto, controla a decomposição e amadurecimento do alimento, pois após o alimento 

descer para o Intestino Delgado (XiaoChang) para a decomposição e absorvição. Este 

órgão é a verdadeira origem do Qi do corpo sendo vital que funcione bem para uma 

situação saudável. 

  

 

CAPÍTULO 3 – MECANISMOS FISIOLÓGICOS EM ACUPUNTURA 

 

 A Acupuntura é uma das muitas modalidades de tratamento incluídas na 

Medicina Chinesa. Apoia-se em descobertas e na intuição, não são usados diagnósticos 

específicos que se baseiam na patologia de órgãos individuais.  

 Na comunidade científica ocidental, a Acupuntura é frequentemente olhada com 

ceticismo, uma das razões é a falta de documentação científica que prove ou refute os 

efeitos terapêuticos apregoados pelos adeptos da Acupuntura. A literatura mostra um 

grande número de publicações mas, durante muitas décadas, a Acupuntura tornou-se 

popular e parcialmente aceita nos países ocidentais, principalmente como técnica de 

alívio da dor. Vários fatores contribuíram para essa popularidade, tais como muitos 

relatos de alívio de dores aguda ou crônica depois da Acupuntura, a compreensão d 

alguns mecanismos de ação e o interesse nas culturas do extremo Oriente. Além disso o 

tratamento não tem efeitos colaterais e o acúmulo de resultados de aplicação de métodos 

científicos na avaliação e seus efeitos dão o respaldo necessário (JIRUI, 2008). 

 Nos últimos anos surgiram um grande número de publicações tratando dos 

efeitos da Acupuntura. 

 Nesse sentido, Jurui (2008, p. 17), cita que os mecanismos básicos são 

frequentemente descritos e discutidos com relação à Medicina Chinesa.É surpreendente 

que não tenha havido discussões profundas que tratassem dos fundamentos fisiológicos. 

O paradigma da Medicina Chinesa do equilíbrio de energia pode, à sua maneira, 

explicar qualquer doença ou distúrbio, mas tal explicação é biológica. O conhecimento 

de fenômenos biológicos foi insuficiente, por um longo período, para permitir uma 

compreensão dos sistemas endógenos que poderiam transformar entradas sensoriais em 

modificação das funções.  
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 Embora a compreensão científica dos processos das doenças tenha se ampliado, 

não iluminou as ideias da Medicina Chinesa, em vez disso, proporcionou a 

possibilidade de explicar os efeitos da manipulação de agulha em termos biológicos 

ocidentais. Deve-se reconhecer que o efeito da Acupuntura firma-se em mecanismos 

fisiológicos ou psicológicos, que tenham significado biológico durante a evolução. A 

manipulação de agulha ou de outro mecanismo cutâneo ou subcutâneo provoca reações 

endógenas que comumente aparecem em situações fisiológicas normais. 

 O uso da Acupuntura como um método de alívio da dor está baseado num 

grande número de ensaios clínicos e não há dúvida de que a Acupuntura tem um efeito 

potente e confirmado no tratamento de dor musculoesquelética. O método também é 

aceito para alívio da dor na maior parte dos países e é comumente usado em clínica 

geral para tratamento de dor como um complemente o para as práticas convencionais. A 

aceitação do efeito da Acupuntura no alívio da dor na maior parte dos países é 

comumente usado em clínica geral e em tratamento de dor como um complemento para 

as práticas convencionais. A aceitação do efeito da Acupuntura para o alívio da dor 

como um complemento para as práticas convencionais. A aceitação do efeito para o 

alívio da dor foi facilitada pela descoberta dos opóides endógenos (JIRUI, 2008).  

 Jirui (2008, p. 42) relata que essa descoberta trouxe uma explicação lógica em 

termos ocidentais para o efeito sobre a sensibilidade à dor. Além de aliviar a dor, a 

Acupuntura é comumente usada na Medicina Chinesa  para tratar várias doenças.  

 Nos últimos anos essa técnica produziu interesse cada vez maior em países 

ocidentais, contudo, a medicina convencional rejeita o princípio energético e a 

linguagem metafísica desta ciência. Todavia, estudos científicos e clínicos básicos 

deram evidências de que a Acupuntura pode ter efeitos fisiológicos e terapêuticos. De 

fato, a Acupuntura pode ter efeitos relacionados com a modulação funcional de muitas 

funções diferentes. Uma compreensão completa de tais efeitos requer cada vez mais 

pesquisas e para estimular esse trabalho, parece importante que a Acupuntura seja 

redefinida de acordo com seu possível fundamento fisiológico (JIRUI, 2008). 

 Na Acupuntura muitos mecanismos diferentes podem estar envolvidos e 

resultados semelhantes podem ser obtidos com outros tipos de estimulação, como a 

massagem, a estimulação nervosa transcutânea e os exercícios físicos. Os estímulos 

excitam os receptores ou fibras nervosas no tecido estimulado.  De acordo com a 

Medicina Chinesa, a estimulação por agulha deveria produzir uma sensação específica 

de agulha, que é vivenciada como entorpecimento, peso e parestesia irradiante, uma 
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sensação semelhante à dor muscular profunda quanto os pontos musculares são 

estimulados. A sensação é um sinal de ativação das fibras nervosas finamente 

mielinizadas. Do ponto de vista funcional esses receptores serão excitados durante as 

contrações musculares. Pode-se afirmar que a Acupuntura particularmente abrange a 

diminuição da sensibilidade à dor e alterações no fluxo sanguíneo e na pressão arterial 

(JIRUI, 2008). 

 Tanto a Acupuntura quanto o exercício muscular liberam opióides endógenos 

que parecem ser essenciais na indução de alterações funcionais de diferentes sistemas de 

órgãos. As endorfinas produzem efeitos ao ligarem os receptores opióides.  

 Os efeitos centrais das endorfinas são importantes para se entender o efeito da 

Acupuntura e do exercício muscular, nas duas situações, as endorfinas são liberadas e 

podem induzir alterações semelhantes. Como exemplos pode-se mencionar a descoberta 

de que a administração de opiáceos, em certas condições, é capaz de induzir bradicardia 

e diminuição da pressão arterial pela mudança no equilíbrio entre os sistemas 

parassimpático e simpático (HOLADAY, 1983). 

 Na prática clínica da Acupuntura costuma-se tratar hipotensão arterial ou choque 

circulatório. O efeito hipertensor da Acupuntura no estado hipotensivo foi confirmado 

em vários laboratórios. Sugerindo os estudos clínicos que a atividade em fibras nervosas 

somáticas têm um efeito significativo, por exemplo, na sensibilidade à dor e nas funções 

autônomas.O efeito tem sua contrapartida fisiológica no exercício físico tem 

contrapartida fisiológica no exercício físico. De acordo com a tradição chinesa, pouco 

ou nenhum efeito da Acupuntura existe em funções normais, a Acupuntura tem efeito 

somente quando ocorre a disfunção do mecanismo de equilíbrio.  

 Para Holaday (1983, p. 18), as descobertas relacionadas ao sistema 

cardiovascular confirmam a idéia de que a Acupuntura é mais eficaz quando ocorre 

distúrbios de função. Quando o organismo entra numa situação estressante, são ativados 

mecanismos de modificação para manter plenamente a função. O exercício físico 

exemplificam tais situações, os efeitos estão relacionados com a condição predominante 

e não com os locais de estimulação. 

 A modulação dos sistemas biológicos induzidos pela estimulação sensorial 

somática foi analisada principalmente em relação ao efeito anagélsico. Esses estudos 

produziram evidências sugerindo mudanças da sensibilidade à dor ocorrem 

paralelamente com efeitos de outros sistemas, por exemplo, o cardiovascular.  
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 A Acupuntura tem sido usada para tratar muitos sintomas e doenças diferentes. 

O método é usado em muitos países e provavelmente é um dos mais populares nos 

países desenvolvidos. Várias conferências trataram de indicações para o uso da 

Acupuntura. Em geral a lista de doenças tratadas podem ser divididas nos seguintes 

grupos: dor, disfunção sistema nervoso, infecções, inflamações e doenças dos sistemas 

nervoso e periférico (HOLADAY, 1983). 

 Outro aspecto levantado por Holaday (1983, p. 45) é o grande número de relatos 

clínicos trata dos efeitos da Acupuntura em várias doenças. Muitas das publicações 

encontram-se disponíveis e alguns problemas gerais com os relatos clínicos sobre os 

efeitos da Acupuntura são o pequeno número de pacientes incluídos, a ausência de 

estudos controlados de placebo e a grande quantidade de variação de técnica de 

Acupuntura. 

 Os efeitos cardiovasculares deveriam ser separados em efeitos generalizados e 

efeitos locais. Alterações no tônus produzem efeitos gerais, tais como alterações da 

pressão arterial e na frequência cardíaca. Relatou-se uma diminuição na pressão arterial 

em pacientes tratados por Acupuntura (RUTKOWSKY, 1980). 

 Depois da Acupuntura muitos pacientes vivenciam alterações no humor, tais 

como sensação de sedação, bem-estar e melhora do sono. O exercício físico muscular 

regular produz a diminuição da tensão psicológica, euforia ou alegria. Segundo (Wood, 

1977) o exercício e a Acupuntura parecem ser quase tão eficazes quanto os 

medicamentos antidepressivos no tratamento de alguns pacientes com ansiedade e 

depressão. 

 Entende-se que a Acupuntura é um método que utiliza mecanismos endógenos 

para influenciar uma variedade de funções. Julgado pela nossa compreensão dos 

princípios biológicos, é como se o uso da estimulação sensorial pudesse ser 

desenvolvido para oferecer um complemento válido para os métodos convencionais. 

 

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS SOBRE O PONTO PC6 (NEIGUAN) 

  

 A prática da medicina chinesa apresenta ainda hoje um grande potencial, o qual 

somente há pouco tempo começou a ser explorado. Em que um maior progresso poderia 

ainda ser esperado incluíram, para um maior alcance a Medicina Chinesa no tratamento 

de distúrbios físicos e emocionais, tanto em casos ambulatoriais quanto hospitalares, a 

incorporação de procedimentos diagnósticos chineses, incluindo análise de pulso e 
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língua, em história e exame físico comuns, e a integração do tratamento médico chinês, 

preventivo ao sistema ocidental de atenção à saúde. Qualquer dessas aplicações 

exerceria um impacto significativo na saúde das pessoas bem como nos sistemas de 

saúde do nosso país (LOO, 1985). 

 Loo (1985, p. 20), enfatiza que o ponto PC6 (Neiguan), cujas funções 

energéticas liberam o tórax, regulam o Coração (Xin), harmonizam o Estômago (Wei), 

limpa o Calor, abre o Canal de ligação Yin, regula o Qi , acalma o Shen e alivia a 

náusea e vômitos. Sabe-se que as indicações são para plenitude abdominal, dor 

abdonimal, dor de braço, arritimia cardíaca, desconforto no peito, dor no peito, 

enxaqueca, histeria, insônia, problemas de memória, menstruação irregular, problemas 

mentais, vômitos e convulsões, abaixo citados. 

 

 

 

                                    Fonte: www.flordeameixeira.com>Acessado em 13/06/2017. 
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4.1 PLENITUDE ABDOMINAL 

 

 O Fígado (Gan) encontra-se situado na região subcostal, a distribuição de seu 

meridiano é bilateral. Esse órgão conduz a estagnação do Sangue (Xue), manifestada 

por dor e inchaço abaixo da região costal. Uma vez que o Baço (Pi) é dominado pelo 

Fígado (Gan) a sua função de transporte e distribuição de nutrientes e água é 

interrompida. 

 As manifestações clínicas decorrentes de cada tipo de síndrome são diferentes. 

Na distensão por Qi, a pele é elástica à palpação e apresenta coloração normal. Sinais e 

sintomas agravados pela raiva melhoram com a eliminação de gases.  

 Na distensão por Sangue (Xue), o abdome se encontra endurecido à palpação e 

mais distendido. A pele geralmente encontra-se eca e descamada e a língua é púrpura, 

podendo às vezes apresentar pequenos pontos avermelhados sobre sua superfície. O 

Fígado Gan) tem a função de suavizar e regular o fluxo de Qi e Sangue (Xue), 

exercendo grande influência na função de Qi dos órgãos, especialmente do Baço/Pi 

(LOO, 2008).  

 Caso o Fígado (Gan) falhe compromete o Baço (Pi), o qual não será capaz de 

transportar e distribuir de forma efetiva água e nutrientes, o que resulta em 

empobrecimento do apetite e sensação de obstáculo após as refeições. 

  O tratamento a princípio consiste em acalmar e suavizar o Fígado (Gan), além 

de promover o funcionamento do Baço (Pi) e Estômago (Wei) afim de remover a 

estagnação e resolver a distensão  abdominal. Os pontos dos Canais usados tanto na 

manipulação da tonificação, quanto na dispersão são: PC6 (Neiguan), VC17 

(Danzhong), VC12 (Zhongwan), F13 (Zhangmen), E36 (Zusanli), BA6 (Sanyinjiao), F3 

(Taichong) e BA4 (Gongsun). Entende-se que o PC6 (Neiguan) e o BA4 (Jueyinshu) 

são pontos de confluência dos oito Canais excelentes, que são usados para relaxar a 

mente e remover estagnações. 
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4.2. DOENÇA DA ARTÉRIA CORONÁRIA 

 

        Sabe-se que os pacientes obesos têm maior propensão para sofrer de umidade 

fleuma, combinando com a estagnação do Sangue (Xue) pode obstruir o tórax e gerar 

palpitações que ocorrem em decorrência da falha do Coração (Xin) em governar a 

circulação.  

 A fraqueza em geral é causada por Deficiência do Qi Baço, visto que tal órgão 

tem a função de nutrir músculos e membros. Fisionomia melancólica e língua vermelho 

escura apontam para a estagnação do Sangue (Xue), ao passo que pulso profundo e 

moderado indica Deficiência de Qi (LOO, 1985).  

 O princípio para tratamento é reabastecer o Qi e revigorar o Sangue (Xue), afim 

de resolver a fleuma e aliviar a dor. Os pontos selecionados devem ser o PC6 (Neiguan), 

BA4 (Gongsun), B15 (Xinshu), VC14 (Jueyinshu), E36 (Zusanli) e BA6 (Sanyinjiao). 

O PC6 (Neiguan) é o ponto de confluência do Vaso Yin de Ligação (Yin Wei Mai), um 

dos oito Canais maravilhosos.       

 Condições associadas a este Canal primeiramente por dor no Coração (Xin), 

neste caso o PC6 (Neiguan) é selecionado para tratar a dor. Doenças associadas a esse 

Canal manifestam-se por dor em contração do abdômen, agulhando este ponto fortifica-

se o Baço (Pi) e regulariza o fluxo de Qi. 

 

4.2.1 TAQUICARDIA 

 

 Loo (1985, p. 35), considera que as palpitações são um distúrbio comum ao 

Coração (Xin), podendo ser acarretadas por Deficiência de Qi e Sangue (Xue) do 

Coração (Xin) ou por falta d e nutrição adequada ao Coração (Xin) e ao espírito. A 

Deficiência de Qi é responsável por prostração, languidez e falta de força, ao passo que 

o Sangue (Xue) deficiente priva o espírito do seu suporte nutricional, dando origem à 

insônia, sono perturbado por sonhos e falha na memória. A Deficiência de Qi e Sangue 

(Xue) priva também a cabeça dos nutrientes que lhe são necessários, causando tonturas, 

uma vez que sobrecarrega o uso das faculdades mentais prejudica Qi e Sangue (Xue). O 

tratamento consiste em reabastecer o Qi o e Sangue (Xue), tranqüilizar o Coração (Xin) 

e aliviar a tensão mental. O PC6 (Neiguan) é o ponto de conexão do Canal do Pericárdio 

(XinBao) e o C7 (Shenmen) é o ponto fonte do Canal do Coração (Xin). A seleção 

desses dois pontos ilustra bem o princípio de tratamento caracterizado pela combinação 
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de pontos fonte e de conexão. Esses pontos são comumente usados juntos ao tratamento 

e doenças envolvendo o Coração (Xin). 

 

4.2.2 OBSTRUÇÃO DOLOROSA DO PEITO 

 

 Na Medicina Chinesa, dor torácica de localização cardíaca ou em região 

subsesternal é atribuída à Deficiência de Yang no tórax, a qual causa estagnação de Qi. 

A sensação de peso na cabeça, consiste em sinal de umidade interferindo na ascendência 

do Yang puro. Nesse ponto também pode ser encontrada a causa da tontura. A língua 

com saburra gordurosa e branca e o pulso encharcado são dessa forma sinais de 

umidade fleuma. 

 O tratamento consiste em eliminar a umidade fleuma, dispersar estagnação de 

Sangue (Xue) e regular o Qi e revigorar o Sangue (Xue). Os pontos selecionados são o 

PC6 (Neiguan) , B15 (Xinshu), B-14 (Jueyinshu), C5 (Tongli), E40 (Fenglong), E36 

(Zusanli) e VC17 (Danzhong). Enfatiza-se que o PC6 (Neiguan) acalma o Coração 

(Xin) e elimina dores, desobstruindo a dor torácica (LOO, 1985). 

 

4.3 CEFALÉIA 

 

 A cabeça é considerada o local de confluência de todos os Canais Yang. Qi e 

Sangue (Xue) de todos os órgãos, também se reúnem no segmento cefálico. Por essa 

razão, invasão por Vento Frio exterior, por Vento Calor ou por Vento Umidade, ou 

ainda por danos orgânicos interiores, podem ser casuadores de cefaléia. 

 A cefaléia de origem exterior é caracterizada por uma súbita instalação, 

acompanhada também de sinais de condição exterior. A cefaléia de origem interior é 

caracterizada por lenta instalação e longa duração, com manifestações decorrentes de 

distúrbio nos órgãos internos (LOO, 1985). 

 As cefaléias de origem interior são de três tipos: decorrentes de Yang, 

ascendente do Fígado (Gan), de umidade fleuma e secundária à estagnação do Sangue 

(Xue). A cefaléia pode ser acompanhada por sensação de peso na cabeça, o que é 

característico da presença de umidade. A umidade fleuma estagnada há muito tempo se 

transforma em Calor, atacando a cabeça e mantendo o Yang puro distante. Isso leva à 

cefaléia, sensação de peso na cabeça, tinidos, fadiga, secura na boca e mau hálito. 

Estagnação de umidade fleuma também causa plenitude em tórax, fezes amolecidas, 
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gotejamento miccional e urina com odor fétido. Língua vermelha e saburra gordurosa e 

amarelada e pulso encharcado também são indicativos de presença de umidade fleuma. 

 O Baço (Pi) é a fonte da fleuma, sua função é de transportar e transformar 

alimento e água. Quando o Baço (Pi) não funciona devidamente, alimento e água se 

agregam para formar a fleuma ou mucosidade. Os pontos selecionados devem ser o PC6 

(Neiguan), VG20 (Baihui), BA4 (Gongsun), BA9 (Yinlingquan), E40 (Fenglong), 

IG11(Quchi), E44 (Neiting) e E36 (Zusanli). O PC6 (Neiguan) e o BA4 (Gongsun) 

especificamente são usados para tratar doenças de tórax, Coração (Xin) e Estômago 

(Wei) e são frequentemente escolhidos para regular as funções do Baço (Pi) e Estômago 

(Wei) (LOO, 1985). 

 

4.4 NEFRITE AGUDA 

 

 Os pacientes afetados por vento Calor exterior, que se manifestam por meio de 

calafrios, cefaléia, mal estar geral e dor de garganta. Quando o vento Calor penetra ou 

invade o aquecedor médio, as funções do Baço(Pi) e Estômago (Wei) acabam ficando 

perturbadas. Isso leva á redução do apetite e o aparecimento de vômito após as 

refeições. No ciclo de controle das cinco fases, madeira controla terra. Assim a 

Deficiência de Baço (Pi) e Estômago (Wei) induz à hiperfunção do Fígado (Gan) por 

meio de um controle, isso leva ao fluxo rebelde do Qi do Fígado(Gan), manifestado no 

vômito amargo e de conteúdo líquido (MOROZ, 1985).  

 Assim este problema é não contido no aquecedor médio, o Calor prossegue para 

o aquecedor inferior, onde passa a afetar as funções do Rim (Shen) e Bexiga 

(PangGuang). O Rim (Shen) tem a seu encargo água e se constitui no órgão Yin que se 

pareia ao órgão Yang (Bexiga, PangGuang). Em decorrência disso, aparecem sintomas 

como edema palpebral, dor na região lombar, urgência miccional e seqüência urinal 

aumentada. Por a saburra fina e amarelada e pulso rápido e escorregadio, refletem a 

presença do Calor. 

 Apesar dos Aquecedores(Jiao) Médio e Inferior terem sido simultaneamente 

afetados, os sintomas do aquecedor médio foram aqueles que se mostram mais 

agudamente. Em tais casos os sintomas agudos são os que devem ser tratados primeiro. 

Fazendo-se necessário o clareamento do Calor no aquecedor médio afim de regular 

Baço (Pi) e Estômago (Wei) e, somente depois, se proceder a resolução do Calor no 

aquecimento inferior. 
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 Os pontos selecionados devem ser o PC6 (Neiguan), VG14 (Dazhui), VC12 

(Zhongwan), VC4 (GuanYuan) e BA4.(Yanchi). Nesse sentido o PC6 (Neiguan) e o 

BA-4 (Dazhui) são dois pontos de confluência dos oito Canais maravilhosos e agulhar 

esses pontos regula as funções de ascendência e descendência de Baço (Pi) e Estômago 

(Wei), facilitando o fluxo de Qi e controla o vômito (MOROZ, 1985).  

 

 

4.5 ÚLCERA PÉPTICA 

 

 A úlcera péptica, também conhecida como epigastralgia é uma condição 

comumente vista em casos clínicos. Na Medicina Chinesa, isso pode ser atribuído à 

grande variedade de fatores, dentre os quais os maios comuns são Frio contraído 

externamente ou abuso na ingestão de alimentos frios e crus, dando origem ao Frio no 

Estômago (Wei), estagnação de Qi do Fígado (Gan), o qual se rebela transversal ou 

horizontalmente para invadir o Estômago (Wei) impedindo assim sua normal 

descendência, ou ainda, Excesso de trabalho ou doença protraída, levando à Deficiência 

de Yang e à presença de Frio no Baço (Pi) e Estômago (Wei) (MOROZ, 1985).  

 Moroz (1985, p. 34), afirma que casos associados à invasão do Estômago (Wei) 

por Frio geralmente se apresentam com ataque agudo ou repentino e dor, aversão ao 

Frio, desejo por alimentos ou bebidas quentes, saburra esbranquiçada e pulso firme e 

comprimido. Sintomas associados a fluxo adverso ou rebelde de Qi do Fígado (Gan) 

invadindo o Estômago (Wei) incluem a sensação de plenitude no epigástrio com 

distensão estendendo-se ao hipocôndrio, freqüentes soluços e pulso em corda. 

Deficiência de Yang e presença de fio no Baço (Pi) e Estômago (Wei) se manifestam 

por dor em peso no epigástrio e desejo de Calor. O paciente tende a pressionar o 

Estômago (Wei) quando ele dói, podendo apresentar mãos e pés Frios. 

 Portanto a dor do peso epigástrio resulta na Deficiência de Yang, com presença 

de Frio em Baço (Pi) e Estômago (Wei). A dor em peso do epigástrio resulta da 

Deficiência do Yang, que priva o Canal de vigor e nutrição. Deficiência de Yang 

também induz ao distúrbio no transporte de água, dando origem à náusea e à 

regurgitação de líquido claro.  

 Em virtude da Deficiência de Yang, é gerado Frio interior, então o fato de a dor 

se agravar ao contato com temperaturas mais baixas. Outros sintomas como preferência 

por bebidas ou comidas quentes, fezes pegajosas e soltas e sinais de língua e pulso 
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confirmam o diagnóstico feito pela Deficiência de Yang com presença de Frio no Baço 

(Pi) e Estômago (Wei) (MOROZ, 1985). 

 O tratamento deve ser direcionado para o aquecimento do Baço (Pi), isto é, do 

aquecedor médio, a fim de dispersar o Frio, e apara a regulação das funções desses dois 

órgãos. Os pontos selecionados devem ser o PC6 (Neiguan), VC12 (Zhongwan), BA4 

(Gongsun), B20 (Pishu) e B21 (Weishu). O PC6 (Neiguan) e o BA4 (Gongsun) são os 

dois pontos de confluência dos oito Canais maravilhosos, sendo úteis no tratamento de 

doenças do Coração (Xin), tórax e Estômago (Wei), pacificando os órgãos e aliviando a 

dor epigástrica. 

 

 

4.6 VERTIGEM POR UMIDADE FLEUMA 

 

 Argumenta-se que o nome de vertigem ao distúrbio no qual o indivíduo tem 

sensação subjetiva de que se move no espaço ou de que se movem os objetos ao redor 

dele. Casos leves podem ser resolvidos simplesmente pela oclusão dos olhos, ao posso 

que os casos mais graves podem ser acompanhados de náuseas e vômitos. A patogênese 

pode ser atribuída a uma das três condições seguintes: ascendência do Yang no Fígado 

(Gan), umidade do Yang límpido para cabeça, Deficiência de Qi e Sangue (Xue) 

privando o cérebro de seus nutrientes (MOROZ, 1985). 

 A presença de umidade fleuma interfere na ascendência do Yang líquido para a 

cabeça, resultando em tontura e visão borrada. O alojamento da umidade fleuma no 

aquecedor superior leva a sensação de opressão no peito e epigástrio ao passo que a 

umidade fleuma alojada no aquecedor interior levaria ao gotejamento pós miccional. 

Sensação de peso nos membros, constitui sinal de umidade, ao passo que presença de 

ruído de cátaro na garganta confirmaria a presença de fleuma.  

 Os sinais da língua e pulso, conscientes com o padrão de umidade fleuma 

restringe de tal forma o Qi que, com o passar do tempo, ele acaba se transformando em 

Calor. O revestimento amarelado da língua reflete esse processo. 

 Os princípios de tratamento consistem em eliminar a mucosidade, resolver a 

umidade e remover o Calor. Os pontos selecionados são o PC6 (Neiguan), VB20 

(Baihui),E36(Zusanli),E40(Fenglong),BA9(Yinlingquan)eIG-11(Quchi).                                                                                                                      

 Reforça-se o PC6 (Neiguan) como ponto de conexão do Canal 

pericárdio(SanJiao), unindo esse meridiano ao triplo aquecedor. O triplo aquecedor 
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controla a passagem da água. Caso seja afetada ela causa estagnação dos fluidos e 

acúmulo da fleuma. O PC6 (Neiguan) clareia o triplo aquecedor de modo a facilitar o 

fluxo e fluidos. 

 

4.7 SÍNDROME DE CLIMATÉRIO (MENOPAUSA) 

 

 A Medicina Chinesa sustenta que a menstruação se relaciona à ação de dois 

Canais, Vaso Penetrador e Vaso Concepção. O Vaso Penetrador é o reservatório de 

Sangue (Xue), ao passo que o Vaso de Concepção controla o Útero (Bao) e o feto. Esses 

dois Canais exercem controle sobre a quantidade de fluxo e tempo de menstruação, 

gestação e lactação.  

 O Vaso Concepção se une ao Canal do Rim (Shen) no abdômen e o Vaso 

Penetrador se inicia no interior do abdômen inferior, descende até o períneo e depois se 

dirige anteriormente em direção à superfície do corpo. Em seguida ascende pelo 

abdômen com o Canal do Rim (Shen). Ambos Vasos se comunicam com o Rim (Shen), 

pois na verdade a menstruação não se relaciona apenas aos dois Canais, mas também à 

abundância de Qi no Rim (Shen). 

 De modo geral a Deficiência de Yin no Rim (Shen) leva a sintomas de Calor por 

Deficiência, ao passo que Deficiência de Yang no Rim (Shen) leva a sintomas de Calor 

por Deficiência, ao passo que a Deficiência de Yang no Rim (Shen) leva a 

manifestações de Frio por Deficiência.  

 O Rim (Shen) também controla fluidos de Yin que leva a Deficiência de Yin no 

Coração (Xin) daí ocorrem palpitações, insônia, problemas de memória, irritabilidade, 

inquietude, tensão emocional, tontura e visão turva (MOROZ, 1985).  

 O princípio de tratamento consiste em tonificar  o Rim (Shen) nutri Yin e 

promover regulação dos Vasos Penetrador e Concepção, contendo inclusive fogo 

presente no Fígado (Gan) e Coração (Xin). 

 Os pontos selecionados são o PC6 (Neiguan), R6 (Zhaohai), R3 (Taixi), BA4 

(Gongsun), BA10 (Tiaojing), R7 (Fuliu), VC4 (GuanYuan) e PC7(Daling). O 

PC6(Neiguan) e o PC-7 (Daling) pertencem ao Canal do Pericárdio (XinBao). Esses 

dois pontos agem eliminando o fogo no Coração (Xin). 
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4.8 HIPERATIVIDADE INFANTIL 

 

 A hiperatividade na infância caracteriza-se por Excesso de atividade, o qual 

impede a criança de concentrar-se e manter-se quieta e calma para o que seria 

considerado normal em crianças da mesma idade. De acordo com a Medicina Chinesa, a 

hiperatividade surge como consequência de distúrbio nas funções do Coração (Xin) e 

Fígado (Gan). O Coração (Xin) controla o espírito e as emoções, quando ele perde está 

habilidade em controlar o espírito, a inquietude se instala. Quando o Yin do Coração 

(Xin) se encontra deficiente, fogo decorrente dessa Deficiência ascende, causando 

vermelhidão na língua, sonhos excessivos e secura na boca (MOROZ, 1985). 

 Já o Fígado (Gan) tem a função de suavizar e regularizar o fluxo de Qi e Sangue 

(Xue). A natureza do Fígado (Gan) pertence a madeira e o vento é a primeira das 

características, que neste caso a saburra amarelada e seca aponta para a Deficiência de 

Yin no Fígado (Gan).  

 O tratamento consiste em acalmar o Coração (Xin), dominar o Yang ascendente 

do Fígado (Gan) e tonificar o Yin. Os pontos selecionados são o PC6 (Neiguan), VG20 

(Baihui), PC7 (Daling), F8 (Ququan), F3 (Taichong) e BA6 (Sanyinjiao). Menciona-se 

o PC6 (Neiguan) como ponto de confluência do Canal do Pericárdio(XinBao) com 

Canal Yin de ligação ou canal Yin de conexão, sendo utilizado no tratamento de 

doenças de Coração (Xin), Estômago (Wei) e tórax. 

 

4.9 DEPRESSÃO 

 

 Quando a raiva ou quaisquer outras emoções afetam o Fígado (Gan), sua função 

de propagar e regular o Qi fica perturbada, resultando em quadro de estagnação de Qi 

do Fígado (Gan). Uma vez que o meridiano do Fígado (Gan) atravessa a região costal e 

tórax, a estagnação de Qi do Fígado (Gan) pode ser responsabilizada pela sensação de 

plenitude torácica e dor nas costas.  

 Estagnação de Qi do Fígado (Gan) pode afetar o Estômago (Wei) e o Baço (Pi), 

que normalmente flui para baixo, numa direção descendente, mas quando sua função 

encontra-se perturbada. O Baço (Pi) controla transporte de água e nutrientes, perdendo-

se a vontade de comer e beber. 

  O tratamento consiste na regulação do fluxo de Qi no Fígado (Gan) para 

supressão da rebelião do fluxo de Qi do Estômago (Wei). Identifica-se os pontos PC6 
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(Neiguan), VG20 (Baihui), E36 (Zusanli) e F3 (Taichong). O PC6 (Neiguan) é o ponto 

de confluência do Vaso Yin de ligação, logo, é comumente utilizado para tratamento de 

distúrbios do tórax, Coração (Xin) e Estômago (Wei). Quando usado em combinações a 

função do Estômago (Wei) é regulada de tal maneira que o fluxo adequado de Qi em 

descendência pode ser restaurado (MOROZ, 1985). 

. 

 

Fonte. www.altamente.org> Acessado em 02/05/2017. 

 

 Em suma, os exemplos supracitados corroboram para práticas onde deseja-se 

entender as alterações fisiológicas básicas e a contribuição do PC6 (Neiguan), 

encorajado em toda sessão clínica de Acupuntura, como complementar no sistema de 

saúde, desenvolvido pelo chineses ao longo de centenas de anos, esse sistema médico é 

utilizado para tratar ampla variedade de doenças (MOROZ, 1985). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Por meio da análise bibliográfica pode-se concluir os benefícios das técnicas de 

Acupuntura, enfatizando os benefícios do ponto PC6 (Neiguan) mostrando que a 

Medicina Chinesa oferece recursos para o tratamento eficaz das diversas patologias 

clínicas. 

O que distingue as habilidades primitivas chinesa das de outros povos é a 

extensão de seu consequente desenvolvimento dentro da estrutura formal na tradicional 

fisiologia e patologia. Como qualquer método terapêutico possui limitações e 

insucessos, mas a quase inexistência de efeitos colaterais, o baixo custo e a fácil 

administração da terapêutica fazem com que a Medicina Chinesa seja uma boa opção 

para a prevenção e tratamento de muitos transtornos. 

 A seleção dos pontos de Acupuntura é ao mesmo tempo, o aspecto mais fácil e 

mais difícil da arte. É possível conseguir resultados muito bons, fazendo o que os 

puristas consideram como uma Acupuntura muito ruim. Isso leva à maior parte das 

controvérsias sobre os programas e treinamento. É incontestável que os acupunturistas 

conhecem anatomia é detalhado e em geral usado diariamente é relativamente fácil 

sobrepor os mapas dos pontos de Acupuntura sobre o que é conhecido. A seleção básica 

dos pontos é direta e requer habilidade além de uma técnica segura de inserção de 

agulha. São necessários maior conhecimento e habilidade para selecionar os pontos de 

apoio pertinentes e visualizar e tratar os desequilíbrios prováveis. 

 Na Medicina Chinesa o uso dos pontos de transporte é uma elaboração 

fascinante. Cita-se também a teoria dos cinco elementos pois alguns acupunturistas a 

usam, pois acreditam que ela enriquece sua compreensão dos sintomas e síndromes no 

diagnóstico. Está teoria e, diferentes categorias não somente dos tecidos e órgãos do 

corpo mas também das emoções humanas e fenômenos naturais externos ao corpo, 

estações, condições climáticas, etc. Pode-se afirmar que isso dará uma forma altamente 

complexa e sutil de diagnóstico, mas também é óbvio que ensaios clínicos aleatórios, 

não têm tido muito sucesso em provar que essa teoria funciona.  Alguns 

Acupunturistas são completamente favoráveis à aceitação de milhares de anos de 

evidência empírica e baseiam seu fundamento lógico no tratamento nessa teoria, mas 

muitos estão admitindo tais evidências meramente como um estágio interessante na 

prática da Acupuntura, entretanto, é um paradoxo estimulante para um profissional da 
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área de saúde, isso se confirma á medida que cada vez mais as pesquisas demonstram 

que a técnica da Acupuntura tem grande aceitação  no nosso país. 
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