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Introdução 
Apresentação 

 No decorrer da palestra o tema será abordado nos 

seguintes tópicos: 

- Histórico; 

- Teorias; 

- Ações; 

- Precauções e cuidados; 

- Exemplos clínicos. 
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Introdução 
Definição 

 Segundo o dicionário de acupuntura e moxabustão da 

Hunan Science & Technology Press, a Agulha de Fogo é “uma 

técnica de acupuntura, também referida como instrumento de 

acupuntura. A agulha grande (Da Zhen) dentre as nove agulhas 

clássicas dos tempos antigos foi descrita como agulha de fogo e 

também chamada de Fan Zhen que tem 2cun de comprimento, e é 

utilizada para inchaço e envenenamento, alívio da espasmo 

muscular e drenar veneno. Posteriormente ela foi feita de aço 

inoxidável, o corpo da agulha é comparativamente mais longo. 

Ela é principalmente utilizada para o tratamento de carbúnculos, 

úlceras supurativas e inchadas, escrófula, verruga, nevo 

pigmentado, etc. Ao utilizá-la, o ponto de acupuntura deve ser 

preciso e  agulha não deve ser inserida muito profundamente.” 
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Introdução 
Histórico 

 A técnica de aplicação de agulha de fogo já fora 

primeiramente descrita no Ling Shu, mais especificamente em 

seu capítulo 7, que trata sobre os métodos clássicos de 

agulhamento. Neste capítulo podemos encontrar a seguinte 

citação: 

“O nono tipo (de agulhamento) é chamado de Cui Ci, para tratar 

a Síndrome Bi com a agulha esquentada ao rubro no fogo”. 
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Introdução 
Histórico 

 Em importantes textos clássicos que tratam da acupuntura 

posteriores ao Huang Di Nei Jing, como o Shang Han Lun, Zhen 

Jiu Jia Yi Jing, Zhen Jiu Ju Yin, Zhen Jiu Da Cheng, a técnica de 

Huo Zhen continuou a ser descrita ora com este mesmo nome, 

ora com o nome de Cui Zhen (agulha vermelho quente), ora com 

o nome Fan Zhen (agulha incandescente). 
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Introdução 
Evolução 

 Os autores contemporâneos sugerem que as agulhas a 

serem empregadas para o Huo Zhen devem ter um comprimento 

médio de 2cun, sendo mais grossas que as tradicionais agulhas 

filiformes, com um diâmetro variando entre 0,5 e 1,2mm, sendo 

as mais grossas e mais longas indicadas para estímulos mais 

profundos, enquanto que as mais finas e menores são indicadas 

para estímulos mais superficiais. 
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Agulhas de Fogo 
Modernas 

 As agulhas descritas pelo Dr. Shi possuem cabos 

confeccionados em madeira com cerca de 5cm de comprimento, 

com exceção apenas da Agulha de Três Cabeças: 
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Agulhas de Fogo 
Materiais 

 Além das agulhas alguns outros utensílios são necessários 

para a boa prática da técnica Huo Zhen. Dentre eles, destacam-se: 

•Lamparina: empregada para produzir uma chama onde a agulha 

de fogo deve ser aquecida até ficar com a ponta bem vermelha, 

ou rosa ou branca, dependendo do material. (pode ser substituído 

por uma vela ou alguma outra fonte de chama, no caso de 

ausência da lamparina); 

•Algodão: empregado logo após a retirada da agulha para 

estancar possíveis sangramentos ocasionados pela agulha quente; 

•Pronto curativo adesivo: empregado após a retirada da agulha 

sobre o local onde esta estava inserida. 
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Agulhas de Fogo 
Materiais 

Ensaio para a substituição de agulhas de fogo por agulhas 
filiformes 
Huang SX, Mao M, Liu ZS, Zhao H, Xu MZ. Trial for replacing fire needle by filiform 

needle. Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Dec;29(12):1021-2. 

Objetivo: Promover uma alternativa para uso das agulhas fogo, 
mediante a utilização das agulhas filiformes. 
Método: Alguns tipos de agulha, que são confeccionadas 
especialmente para a prática das técnicas de agulha de fogo, 
como a agulha de fogo de três cabeças, a agulha de fogo grossa, a 
agulha de fogo menos grossa, agulha de fogo fina, além de 
agulha filiforme e três agulhas filiformes agrupadas foram 
selecionadas para o estudo. Estas agulhas foram testadas por uma 
equipe de 20 praticantes especializados que avaliaram e gravaram 
o tempo que foi necessário para o devido aquecimento das 
agulhas até que estas pudessem ser utilizadas terapeuticamente.  
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Agulhas de Fogo 
Materiais 

Ensaio para a substituição de agulhas de fogo por agulhas 
filiformes 
Huang SX, Mao M, Liu ZS, Zhao H, Xu MZ. Trial for replacing fire needle by filiform 

needle. Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Dec;29(12):1021-2. 

Resultados: O tempo necessário para o aquecimento da agulha 
filiforme e de três agulhas filiformes agrupadas foi 
comparativamente menor que para o aquecimento de todas as 
quatro formas regulares de agulha de fogo estudadas (P < 00,1). 
Conclusão: Os pesquisadores concluíram que a utilização das 
agulhas filiformes são melhores e mais adequadas que as agulhas 
de fogo no que diz respeito ao processo de produção, material 
empregado, o custo pelo fato de serem descartáveis, além do 
tempo de aquecimento. Desta forma, é sugerido pelos autores que 
as agulhas filiformes podem ser tranquilamente empregadas 
como substitutas para as agulhas de fogo. 
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Agulhas de Fogo 
Aplicação 

 Ainda com relação ao aquecimento da agulha, gostaria de 

acrescentar que no grande, fundamental e importantíssimo texto 

clássico da Dinastia Ming (1368 – 1644) sobre acupuntura, 

conhecido por Zhen Jiu Da Cheng (Grande Compêndio de 

Acupuntura e Moxabustão), escrito, reunido, por Yang Ji Zhou 

em 1601 já apresentava algumas recomendações sobre a forma 

mais clássica de utilização da técnica de Huo Zhen: 

“Quando queimar a agulha, devemos torná-la vermelho vivo. 

Desta forma, os efeitos curativos podem ser obtidos. Se a agulha 

não estiver vermelho vivo após o aquecimento, ela não produz 

qualquer efeito sobre as doenças, mas machuca os pacientes.” 
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Agulhas de Fogo 
Aplicação 

 Com relação à inserção da agulha, já quente, o 

acupunturista deve realizar um movimento rápido e preciso, a 

não ser em um caso específico a ser detalhado a seguir, a inserção 

pode ser superficial ou profunda, de acordo com a profundidade 

da doença, as condições do paciente, a idade do paciente e o 

Canal Principal (Jing Mai) onde a agulha é inserida. 
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Agulhas de Fogo 
Aplicação 

 A técnica deve ser executada após aquecer a agulha até 

ficar vermelha, para então picar de forma rápida. 
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Agulhas de Fogo 
Aplicação 

 No entanto um dos critérios para a profundidade da 

inserção da agulha mais utilizados na prática é a localização do 

ponto a receber o estímulo, sendo que de modo geral para os 

pontos localizados nos membros, no abdome e na cintura a 

inserção indicada é de 0,2-0,5cun de profundidade, e para os 

pontos localizados no tórax e nas costas indica-se uma 

profundidade de 0,1-0,2cun de inserção. 
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Agulhas de Fogo 
Cuidados 

 Vale dizer que muitos praticantes antigos e 

contemporâneos proíbem a utilização da Huo Zhen na cabeça e 

na face, no entanto, o Dr. Shi, afirma que não é totalmente 

proibido este agulhamento, apenas o acupunturista deve realizar 

uma picada bem rápida e superficial. 
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Agulha de Fogo 
Ações 

 Dr. Xu Jian Hua os princípios terapêuticos da prática da 

Agulha de Fogo que mais destacam são: 

•Apoiar o Qi Verdadeiro e o Yang; 

•Aquecer e manter o livre fluxo nos Canais; 

•Eliminar os agentes patogênicos e Drenar o Yang. 
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Agulha de Fogo 
Aplicação 

 Com relação à aplicação em si da técnica, os praticantes 

chineses costumam dividir os métodos de estímulo com Huo 

Zhen em três diferentes tipos um para cada situação e com suas 

próprias indicações: 

o agulhamento profundo, 

o agulhamento superficial, 

o agulhamento lento em cauterização. 
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Agulha de Fogo 
Aplicação 

Agulhamento profundo 

Implica no aquecimento tradicional de uma agulha relativamente 

mais longa, seguido de uma inserção rápida e precisa de cerca de 

0,2 – 0,5cun de profundidade no ponto previamente selecionado, 

podendo variar para mais profundo de acordo com as condições e 

a constituição do paciente. 
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Agulha de Fogo 
Aplicação 

Agulhamento superficial 

Implica no aquecimento tradicional de uma agulha relativamente 

mais curta, seguido de uma inserção rápida e precisa de cerca de 

0,1 – 0,2cun de profundidade no ponto previamente selecionado. 

Este tipo de agulhamento também pode ser feito com uma 

adaptação das Pi Nei Zhen (Agulhas dérmicas) aquecidas. 

Agulha de 
Fogo 



Agulha de Fogo 
Aplicação 

Agulhamento lento em cauterização 

Implica no aquecimento tradicional de uma agulha, seguido de 

uma inserção vagarosa e suave da parte superficial da pele do 

paciente, com objetivo de cauterizar o local. 
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Agulhas de Fogo 
Canais Tendinosos 

 No decorrer do capítulo Ling Shu que discorre sobre os 

trajetos, sintomas e tratamentos dos Canais Tendino-musculares, 

é possível perceber que a maior indicação terapêutica para estes 

é a utilização da técnica de agulha de fogo, mediante estímulo 

por inserção rápida e superficial, seguida de pronta retirada da 

agulha. 
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Aplicação 
Indicação geral 

 Como descrito, a prática da técnica da agulha de fogo se 

realiza mediante o aquecimento de uma agulha específica, 

seguido de rápido agulhamento em um ponto de acupuntura ou 

zona do corpo. A característica principal deste método está em 

aportar calor no corpo e, com isso, movimentar e desobstruir o 

fluxo de Qi e Sangue. 

 Deste modo, é possível dizer que a técnica da agulha de 

fogo se utiliza da força e da potência do calor e do fogo para 

aquecer e estimular o Qi nos Canais, além de auxiliar na 

regulação das funções dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) e na 

harmonização de Qi e Sangue. 
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Aplicação 
Pesquisa Clínica 

Observação sobre o efeito terapêutico da terapia com agulha 
de fogo em hérnia de disco intervertebral lombar. 
OBJETIVO: Para observar o efeito terapêutico da terapia com 
agulha de fogo em hérnia de disco intervertebral lombar. 
MÉTODO: 60 casos foram divididos aleatoriamente em um 
grupo de agulha de fogo e um grupo de eletroacupuntura. O 
grupo de agulha de fogo foi tratado com agulha de fogo para os 
pontos sobre os segmentos de lesão, e os pontos Jiaji (EX-B 2) e 
pontos Ashi acima e abaixo dos segmentos, e a acupuntura de 
rotina foi aplicada no Shenshu (BL 23), Zhibian (BL 54), 
Huantiao (GB 30); o grupo de eletroacupuntura foi tratado com 
eletroacupuntura nos mesmos pontos do grupo de agulha de 
fogo. Os escores da Escala de Avaliação da Dor McGill, Escala 
Analógica Visual (VAS) e intensidade da dor presente (PPI) 
foram comparados antes e após o tratamento durante 2 semanas 
nos dois grupos. 

Agulha de 
Fogo 



Aplicação 
Pesquisa Clínica 

Observação sobre o efeito terapêutico da terapia com agulha 
de fogo em hérnia de disco intervertebral lombar. 
RESULTADOS: Após o tratamento, todos os escores de McGill 
Escala de Avaliação da Dor, VAS e PPI foram significativamente 
menores (todos P <0,01), as dezenas de emoção na Escala de 
Avaliação de Dor de McGill, VAS e PPI do grupo fogo agulha 
foram significativamente reduzidos como comparados com 
aqueles do grupo de eletroacupuntura (P <0,05, P <0,01). 
CONCLUSÃO: Tanto a terapia de agulha de fogo como a 
eletroacupuntura pode efetivamente aliviar a dor nos pacientes 
com hérnia de disco intervertebral lombar, mas o primeiro é 
melhor que o último. 
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Aplicação 
Pesquisa Clínica 

A investigação clínica de úlceras de decúbito tratadas com 
terapia da agulha fogo 
OBJETIVO: Discutir a eficácia clínica da terapia da agulha de 
fogo em escaras de decúbito. 
MÉTODOS: 
54 casos de escaras de decúbito foram divididos aleatoriamente 
em um grupo de agulhamento de fogo e um grupo de agulhagem 
filiforme, 27 casos em cada um. No grupo de agulha de fogo foi 
aplicada a regularmente a técnica da agulha de fogo. No grupo 
de agulhamento filiforme, foi adotada a técnica de inserção de 
agulhas filiformes comuns. A superfície da borda da ferida e os 
pontos Ashi em torno das feridas foram estimulados em ambos 
os grupos. A eficácia e o tratamento das sessões foram 
necessários observar em diferentes fases, em dois grupos. 
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Aplicação 
Pesquisa Clínica 

A investigação clínica de úlceras de decúbito tratadas com 
terapia da agulha fogo 
RESULTADOS: 
A taxa satisfatória de eficácia foi 91,4% (53/58) no grupo de 
agulhamento de fogo e foi 75,9% (41/54) no grupo agulhamento 
comum, indicando diferença estatisticamente significativa em 
comparação (P <0,05). As sessões da fase III e IV de escaras 
aumentou significativamente em comparação com os da fase II 
de dois grupos (ambos P <0,05), dos quais, as sessões nas fases 
III e IV do grupo de agulhamento de fogo foram encurtados, 
aparentemente, em comparação com aqueles do grupo de 
agulhas filiformes (P <0,05). 
CONCLUSÃO: 
A eficácia da terapia de agulhamento de fogo é superior à de 
agulhamento comum em escaras, e é uma abordagem eficaz para 
escaras. 

Agulha de 
Fogo 



Aplicação 
Pesquisa Clínica 

Observação do efeito terapêutico de sangria mais agulha de 
fogo sobre a osteoartrite do joelho. 
OBJETIVO: Observar o efeito terapêutico de sangria em 
combinação com agulha de fogo na osteoartrite do joelho. 
MÉTODOS: 129 casos foram divididos aleatoriamente em grupo 
de sangria mais agulha de fogo (n = 73) e grupo de acupuntura 
regular (n = 56). O primeiro grupo foi tratado com sangria no 
Weizhong (BL 40), e agulhamento com agulha de fogo nos 
pontos Heding, Dubi (E35), Xiyan, Yinlingquan (BA9), 
Yanglingquan (VB 34), Xuanzhong (VB 39) e pontos Ashi, duas 
vezes por semana, 4 vezes constituindo um curso. O grupo da 
acupuntura regular foi tratado com os mesmos pontos, uma vez 
por dia, duas semanas constituem um curso. 

Agulha de 
Fogo 



Aplicação 
Pesquisa Clínica 

Observação do efeito terapêutico de sangria mais agulha de 
fogo sobre a osteoartrite do joelho. 
RESULTADOS: Após o tratamento por 2 cursos, o escore de dor 
articular e do índice de doença grave foram 2,68 +-0,88 e 4,25 +-
1,02; e 4,68 +-1,89 e 7,46 +-2,13, respectivamente, com 
diferenças muito significativas antes e após o tratamento nos 
dois grupos (P <0,01), sendo o primeiro melhor que o segundo 
(P <0,05). A taxa de cura clínica e a taxa efetiva total foram 
37,0% e 94,5% no grupo de sangria mais agulha de fogo, e de 
19,6% e 89,3% no grupo de acupuntura regular, com uma 
diferença muito significativa entre os dois grupos (P <0. 01). 
CONCLUSÃO: A combinação de sangria com a técnica de 
agulha de fogo tem efeito terapêutico evidente sobre a 
osteoartrite do joelho. 
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Aplicação 
Exemplos 

Torcicolo 
Eliminar Vento e Frio, Liberar o fluxo dos Canais e Colaterais. 
 
Ashi 
ID19 (Tinggong) 

Agulha de 
Fogo 



Aplicação 
Exemplos 

Ciatalgia 
Eliminar Frio, Umidade e estagnação de Qi e estase de Sangue 
nos Canais e Colaterais, tonificar o Qi Verdadeiro. 
 
Ashi 
B60 (Kunlun) 
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Aplicação 
Exemplos 

Dismenorreia 
Eliminar Frio e Umidade do Útero, aquecer os Canais, drenar o 
Qi do Fígado, ativar o fluxo de Qi e Sangue, tonificar o Rim, 
equilibrar o Chong Mai e o Ren Mai. 
 
VC3 (Zhongji) 
- Frio e Umidade: B32 (Ciliao) 
- Depressão do Qi do Fígado: B18 (Ganshu) e BA6 (Sanyinjiao) 
- Deficiência do Yin do Fígado e do Rim: R3 (Taixi) e R6 
(Zhaohai) 
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