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A Importância do estudo 

do Nan Jing para a prática 

da Medicina Chinesa 



•Introdução; 

•Principais Clássicos; 

•Informações teóricas; 

•Citações e aplicações clínicas. 

Textos 
Clássicos 



Quem defende uma prática de acupuntura mais 

tradicional, mais clássica, em relação a uma 

prática mais moderna?  

Textos 
Clássicos 

Quem já leu algum texto clássico?  

Mas antes, algumas perguntas....  

Quem já leu algum além do Imperador Amarelo?  



温故而知新 

可以为师矣 
wēn gù ér zhī xīn 

kě yǐ wèi shī yǐ  

“Revisando o antigo e conhecendo o novo, 

pode-se tornar um professor” 

 
孔夫子 kǒng fū zǐ  Confúcio 

Textos 
Clássicos 



Introdução 
 

“Os quatro grandes clássicos são a raiz da Medicina Chinesa. E 

nenhum dos grandes mestres históricos da Medicina Chinesa 

deram suas inestimáveis contribuições para a Medicina Chinesa 

sem estudá-los com grande profundidade. Infelizmente, hoje em 

dia, algumas escolas de Medicina Chinesa pensam que os 

quatro clássicos são desatualizados e elas negligenciam ou 

diminuem o ensinamento deles. Como resultado, os padrões 

clínicos da Medicina Chinesa deterioram rapidamente e 

progressivamente como um rio fluindo de sua fonte. Eu não sou 

contra o ensino da medicina moderna para os estudantes de 

Medicina Chinesa. Entretanto, não podemos negligenciar a raiz 

da Medicina Chinesa.” 

Dr. Deng Tie Tao 邓铁涛, 2006.  

Textos 
Clássicos 



Clássicos da Medicina Chinesa 

 Os quatro grandes clássicos mencionados são: 
• 黄帝内经 huáng dì nèi jīng 

 Clássico Interno do Imperador Amarelo 
•素问 sù wèn, Questões Simples 
•灵枢 líng shū, Eixo Espiritual 
 

• 神农本草经 shén nóng běn cǎo jīng 

 Clássico da Matéria Médica de Shen Nong 
 

• 黄帝八十一难经 huáng dì bā shí yī nán jīng 

 Clássico das 81 Dificuldades do Imperador Amarelo 
 

• 伤寒杂病论 shāng hán zá bìng lùn 
 Tratado da Lesão por Frio e Doenças Variadas 
•伤寒论 shāng hán lùn, Tratado da Lesão por Frio 
•金匮要略 jīn guì yào lüè, Sinopse Importante da Câmara de Ouro 

Textos 
Clássicos 



黄帝内经 
huáng dì nèi jīng 

Clássico Interno do Imperador Amarelo 
•素问 sù wèn, Questões Simples 
•灵枢 líng shū, Eixo Espiritual 
 

Textos 
Clássicos 



神农本草经 
shén nóng běn cǎo jīng 

Clássico da Matéria Médica de Shen Nong 
 O Shen Nong Ben Cao Jing é o mais antigo texto clássico 
relacionado com a Matéria Médica compilado na Dinastia Han 
Oriental (25-220 d.C.), no entanto seu conteúdo acabou perdendo-
se com o tempo, tendo sido re-compilado mais modernamente por 
dedicados estudiosos à partir de coleta de materiais originais 
contidos e citados à partir de diversos outros textos. 

 Atualmente temos conhecimento que em seu corpo o Shen 
Nong Ben Cao Jing apresentava a descrição e estudos sobre 365 
tipos de substâncias fitoterápicas. 

Textos 
Clássicos 



神农本草经 
shén nóng běn cǎo jīng 

Clássico da Matéria Médica de Shen Nong 
 Estas mais diversas substâncias estavam agrupadas em um 

sistema de graduação de acordo com suas características: 

- Primeira Categoria, Superior; 

- Segunda Categoria,  Média; 

- Terceira Categoria, Inferior. 

Textos 
Clássicos 



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
•伤寒论 shāng hán lùn, Tratado da Lesão por Frio 
•金匮要略 jīn guì yào lüè, Sinopse Importante da Câmara de Ouro 
 
 O Shang Han Za Bing Lun foi compilado no período final 
da Dinastia Han Oriental (25-220 d.C.) pelo grande Zhang Zhong 
Jing, cujas prescrições e ensinamentos são praticados com 
altíssimo grau de sucesso terapêutico até os dias atuais, o que faz 
com que Zhang Zhong Jing seja considerado um dos mais 
importantes praticantes da Medicina Chinesa de toda a história.  

Textos 
Clássicos 



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
伤寒论 shāng hán lùn 

Tratado da Lesão por Frio 

 Dedica-se a apresentar de forma sistemática a formação, 
evolução, manifestação e tratamento das doenças ocasionadas por 
frio, mediante um método de classificar estas condições de acordo 
com três Yang e três Yin. 

 No decorrer do texto são apresentadas 397 cláusulas e 112 
prescrições fitoterápicas, grande parte ainda em uso hoje em dia, 
destacando a classificação e separação das condições nestas seis 
divisões. 

Textos 
Clássicos 



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
金匮要略 jīn guì yào lüè 
Sinopse Importante da Câmara de Ouro 
 Já a segunda parte do grande clássico dedica-se ao estudo 
e análise de doenças variadas, além de apresentar formas 
diferentes de estímulos como o uso combinado de ungüentos e 
massoterapia para o tratamento desde o exterior, sem deixar de 
lado o grande foco terapêutico que é o uso de prescrições 
fitoterápicas. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

Clássico das Dificuldades 
 Tradicionalmente atribui-se 
a compilação deste clássico a Qi Yu 
Ren, muito conhecido também 
como Bian Que, um importante 
praticante, quase com status 
míticos, do período dos Estados 
Combatentes (475 a.C. — 221 
a.C.).  

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

Clássico das Dificuldades 
 Famoso médico, também conhecido como Qin Yue Ren, 
(+-500AC), fora o primeiro praticante chinês com grande 
capacidade diagnóstica e terapêutica, principalmente no que diz 
respeito à avaliação dos pacientes através da pulsologia e ao 
tratamento por acupuntura.  

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

Clássico das Dificuldades 
 Ao grande Bian Que foram concedidas as autorias de dois 
importantes textos clássicos, que na atualidade são considerados 
perdidos, Bian Que Nei Jing, Clássico de Medicina Interna de 
Bian Que, e Bian Que Wai Jing, Clássico de Medicina Externa de 
Bian Que. Estas obras são descritas por outros autores posteriores 
a este período, com destaque a autores da Dinastia Han. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

Clássico das Dificuldades 
 Dentre as informações apresentadas no Nan Jing é possível 

destacar: 

•estabelecimento do pulso radial como sendo a base para o 

diagnóstico pela palpação do pulso; 

•descrição mais detalhada dos Oito Vasos Extraordinários (Qi Jing 

Ba Mai); 

•discussão sobre a importância e localização do Ming Men; 

•aprofundamento na questão do Qi Primário (Yuan Qi); 

•estabelecimento de princípios de Tonificação e Dispersão. 

Textos 
Clássicos 



Dificuldades 
Estudo 

 Muitas vezes estudante, praticantes e, até, professores 

acabam por não ler ou não buscar por textos clássicos e utilizam 

algumas das justificativas: 

- Informações desatualizadas ou erradas; 

- Dificuldade de encontrar os textos; 

- Dificuldade de compreender os textos; 

- Textos escritos para chineses, prefiro aqueles para ocidentais; 

- A intenção já basta, desde que bem focada, junto com intuição. 

Textos 
Clássicos 



Citações Clássicas e 

Aplicações Clínicas 

Acupuntura 
Craniana 



学而不思则罔 

思而不学则殆 
xué ér bù sī zé wǎng  

sī ér bù xué zé dài  

“Estudar e não pensar é perda, 

Pensar e não estudar é perigoso” 

 
孔夫子 kǒng fū zǐ  Confúcio 

Textos 
Clássicos 



不闻不若闻之  bù wén bù ruò wén zhī  

闻之不若见之  wén zhī bù ruò jiàn zhī  

见之不若知之  jiàn zhī bù ruò zhī zhī  

知之不若行之  zhī zhī bù ruò xíng zhī  

学至于行之而止矣  xué zhì yú xíng zhī ér zhǐ yǐ  

“Não ouvir não é como ouvir, 

Ouvir não é como ver, 

Ver não é como entender, 

Entender não é como praticar, 

O  estudo chega até o praticar e para” 

 
荀子 xún zǐ  Xunzi 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 
Dificuldades 

Dificuldades 1 – 22 relacionadas com o exame do pulso 

Dificuldades 23 – 29 relacionadas com os Canais e Colaterais 

Dificuldades 30 – 47 relacionadas com a anatomia e a fisiologia 

Dificuldades 48 – 61 relacionadas com a causa das doenças, os 

mecanismos das doenças e diagnose 

Dificuldades 62 – 68 relacionadas com os 60 pontos de 

transportes (pontos Shu “antigos”) 

Dificuldades 69 – 81 relacionadas com a tonificação e dispersão 

com a agulha 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

1ª Dificuldade 
1ª Dificuldade 

十二经皆有动脉, 独取寸口, 以决五脏六腑死生吉凶之法, 何谓
也 
shí èr jīng jiē yǒu dòng mài, dú qǔ cùn kǒu, yǐ jué wǔ zàng liù fǔ sǐ shēng jí 

xiōng zhī fǎ, hé wèi yě 

Cada um dos 12 Canais possui um vaso que se move, mesmo 

assim escolhe-se unicamente o Cun Kou como método para 

determinar a vida e a morte, prognósticos bons ou ruins dos cinco 

Órgãos e seis Vísceras, o que isso significa? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

1ª Dificuldade 
1ª Resposta 

然, 寸口者, 脉之大会, 手太阴之脉动也 ... 故五十度, 复会於手
太阴, 寸口者, 五脏六腑之所终始, 故法取於寸口也 
rán, cùn kǒu zhě, mài zhī dà huì, shǒu tài yīn zhī mài dòng yě ... gù wǔ shí dù, 

fù huì yú shǒu tài yīn, cùn kǒu zhě, wǔ zàng liù fǔ zhī suǒ zhōng shǐ, gù fǎ qǔ 

yú cùn kǒu yě 

É assim. O Cun Kou é o local do grande encontro dos vasos, sobre 

o vaso pulsante no Tai Yin da Mão ... Assim, após 50 circuitos (o 

Nutritivo e o Defensivo) se encontram novamente no Tai Yin da 

Mão. O Cun Kou é o começo e o fim dos cinco Órgãos e seis 

Vísceras, assim o método é escolher o Cun Kou. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

18ª Dificuldade 
18ª Dificuldade 

脉有三部九侯, 各何主之 
mài yǒu sān bù jiǔ hóu, gè hé zhǔ zhī 

O pulso tem 3 divisões e 9 indicadores, o que cada um controla? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

18ª Dificuldade 
18ª Resposta 
然, 三部者, 寸, 关, 尺也, 九侯者, 浮, 中, 沉也, 上部法天, 主胸
上至头之有病也, 中部法人, 主鬲以下至脐之 有病也, 下部法
地, 主脐以下至足之有病也, 审而刺之者也 
rán, sān bù zhě, cùn, guān, chǐ yě, jiǔ hóu zhě, fú, zhōng, chén yě, shàng bù fǎ 
tiān, zhǔ xiōng shàng zhì tóu zhī yǒu bìng yě, zhōng bù fǎ rén, zhǔ gé yǐ xià zhì 
qí zhī yǒu bìng yě, xià bù fǎ dì, zhǔ qí yǐxià zhì zú zhī yǒu bìng yě, shěn ér cì 
zhī zhě yě  

É assim. Três divisões são Cun, Guan e Chi. Nove indicadores são 
superficial, médio e profundo. A divisão superior é regulada pelo 
Céu, controlada pelas doenças para cima do peito até a cabeça. A 
divisão central é regulada pelo Homem, controlada pelas doenças 
abaixo do diafragma até o umbigo. A divisão inferior é regulada 
pela Terra, controlada pelas doenças abaixo do umbigo até os pés. 
Analisar cuidadosamente e somente então agulhar. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

25ª Dificuldade 
25ª Dificuldade 

有十二经, 五脏六腑十一耳, 其一经者, 何等经也 
yǒu shí èr jīng, wǔ zāng liù fǔ shí yī ěr, qí yī jīng zhě, hé děng jīng yě 

Há 12 Canais, 5 Órgãos e 6 Vísceras totalizam 11. Qual tipo de 

Canal, é este 1 Canal? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

25ª Dificuldade 
25ª Resposta 

然, 一经者, 手少阴与心主别脉也, 心主与三焦为表里, 俱有名
而无形, 故言经有十二也 
rán, yī jīng zhě, shǒu shǎo yīn yǔ xīn zhǔ bié mài yě, xīn zhǔ yǔ sān jiāo wèi 

biǎo lǐ, jù yǒu míng ér wu xíng, gù yán jīng yǒu shí èr yě 

É assim. 1 Canal, Shao Yin da mão e o Mestre do Coração como 

vasos separados. O Mestre do Coração e o Triplo Aquecedor são 

exterior e interior. Ambos têm nome mas não tem forma. Por esta 

razão se fala que há 12 Canais. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

30ª Dificuldade 
30ª Dificuldade 

荣气之行, 常与卫气相随不 
róng qì zhī xíng, cháng yǔ wèi qì xiāng suí bù 

O movimento do Qi Nutritivo, normalmente é em conjunto e 

seguido mutuamente pelo Qi Defensivo ou não? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

30ª Dificuldade 
30ª Resposta parte 1 

然, 经言人受气于谷, 谷入于胃, 乃传于五脏六腑, 五脏六腑皆
受于气, 其清者为荣, 浊者为卫 
rán, jīng yán rén shòu qì yú gǔ, gǔ rù yú wèi, nǎi chuán yú wǔ zāng liù fǔ, wǔ 

zāng liù fǔ jiē shòu yú qì, qí qīng zhě wèi róng, zhuó zhě wèi wèi 

É assim. O Clássico diz: a pessoa recebe o Qi dos grãos, os grãos 

entram no Estômago, então é transmitido aos 5 Órgãos e 6 

Vísceras. Os 5 Órgãos e 6 Vísceras todos recebem o Qi, o puro 

torna-se o Nutritivo, o impuro torna-se o Defensivo.  

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

30ª Dificuldade 
30ª Resposta parter 2 

荣行脉中, 卫行脉外, 荣周不息, 五十而复大会, 阴阳相贯, 如环
之无端, 故知荣卫相随也 
róng xíng mài zhōng, wèi róng mài wài, yíng zhōu bù xī, wǔ shí ér fù dà huì, 

yīn yáng xiāng guàn, rú huán zhī wú duān, gù zhī róng wèi xiāng suí yě 

O Nutritivo se movimenta dentro dos vasos, o Defensivo se 

movimenta fora dos vasos. O Nutritivo circula sem respiração, 50 

ciclos e retorna para o grande encontro. Yin e Yang se unem 

mutuamente, como um anel sem fim. Por esta razão sabe-se que o 

Nutritivo e o Defensivo seguem-se mutuamente. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

30ª Dificuldade 
Por que a maioria dos acupunturistas mantém as agulhas em seus 
pacientes cerca de 30 minutos? 

Textos 
Clássicos 

Por causa do fluxo do Qi Nutritivo. 

24 horas ou 1440 minutos 

1440 ÷ 50  = 28,88, período para um ciclo do Qi Nutritivo 



难经 
nán jīng 

38ª e 39ª Dificuldades 
38ª Dificuldade 

脏唯有五, 腑独有六者, 何也 
zāng wéi yǒu wǔ, fǔ dú yǒu liù zhě, hé yě 

Sozinhos há 5 Órgãos, sozinhas há 6 Vísceras. Por que isto? 

 

39ª Dificuldade 

经言腑有五, 脏有六者, 何也 
jīng yán fǔ yǒu wǔ, zāng yǒu liù zhě, hé yě 

O Clássico diz: Há 5 Vísceras, há 6 Órgãos. Por que isto? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

54ª Dificuldade 
54ª Dificuldade 

脏病难治, 腑病易治, 何谓也 
zāng bìng nán zhì, fǔ bìng yì zhì, hé wèiyě  

Doença dos Órgãos, tratamento difícil; doenças das Vísceras, 

tratamento fácil. O que isto significa? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

54ª Dificuldade 
54ª Resposta 

然, 脏病所以难治者, 传其所胜也, 腑病易治者, 传其子也, 与七
传, 间传同法也 
rán, zāng bìng suǒ yǐ nán zhì zhě, chuán qí suǒ shèng yě, fǔ bìng yì zhì zhě, 

chuán qí zǐ yě, yǔ qī chuán, jiān chuán tóng fǎ yě 

É assim. Doenças dos Órgãos são de tratamento difícil pois se 

transmitem para onde se controla. Doenças das Vísceras são de 

tratamento fácil pois se transmitem para o Filho. Esta é a mesma 

regra que a das 7 transmissões e a transmissão entre. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

65ª Dificuldade 
65ª Dificuldade 

经言, 所出为井, 所入为合, 其法奈何 
jīng yán, suǒ chū wèi jǐng, suǒ rù wèi hé, qí fǎ nài hé 

O Clássico diz: O local de saída é o Poço, o local de entrada é o 

Mar. Que tipo de regra é esta? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

65ª Dificuldade 
65ª Resposta 

然, 所出为井, 井者, 东方春也, 万物之始生, 故言所出为井也, 

所入为合, 合者, 北方冬也, 阳气入藏, 故言所入为合也 
rán, suǒ chū wèi jǐng, jǐng zhě, dōng fāng chūn yě, wàn wù zhī shǐ shēng, gù 

yán suǒ chū wèi jǐng yě, suǒ rù wèi hé, hé zhě, běi fāng dōng yě, yáng qì rù 

cáng, gù yán suǒ rù wèi hé yě 

É assim. O local de saída é o Poço, o Poço é região leste e 

primavera, onde as dez mil coisas começam a crescer, por esta 

razão é dito que o local de saída é o Poço. O local de entrada é o 

Mar, o Mar é região norte e inverno, o Yang Qi entra para se 

guardar, por esta razão é dito que o local de entrada é o Mar. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

65ª Dificuldade 

Textos 
Clássicos 

Pontos de transporte Traduções 

Jing Ting Poço Poço 

Ying Yong Jorro Nascente 

Shu Yu Transporte Riacho 

Jing King Travessia Rio 

He Ho União Mar 

Pin Yin 

(OFICIAL) 

Romanização 

comum no Brasil 

Tradução 

direta 

Associação com 

fluxo de águas 



难经 
nán jīng 

66ª Dificuldade 
 Nesta dificuldade é que podemos, pela primeira vez, 

encontrar uma descrição dos doze pontos Fonte (Yuan) como 

conhecemos atualmente. A única ressalva se faz com relação ao 

Coração, onde este possui dois pontos Fonte (Yuan) no Nan Jing, 

um do, próprio Coração e um do Pericárdio, esta diferença pode 

ser entendida se levarmos em consideração que na época não 

havia distinção entre o Coração e o Pericárdio. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

66ª Dificuldade 

Textos 
Clássicos 

Pontos Fonte (Yuan) Canal Principal (Jing Mai) 

P9 Pulmão 

IG4 Intestino Grosso 

E42 Estômago 

BA3 Baço 

C7 Coração 

ID4 Intestino Delgado 

B64 Bexiga 

R3 Rim 

PC7 Pericárdio 

TA4 Triplo Aquecedor 

VB40 Vesícula Biliar 

F3 Fígado 



难经 
nán jīng 

66ª Dificuldade 
66ª Trechos 

三焦者, 原气之别使也  
sān jiāo zhě, yuán qì zhī bié shǐ yě  

O Triplo Aquecedor é o mensageiro diferenciado do Yuan Qi 
  

五脏六腑之有病者, 皆取其原也  
wǔ zāng liù fǔ zhī yǒu bìng zhě, jiē qǔ qí yuán yě  

Nas doenças dos 5 Órgãos e 6 Vísceras, em todos os casos 

escolher sua Fonte.  

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

66ª Dificuldade 
 Nomes dos pontos Fonte (Yuan): 

 

  太渊   tài yuān   P9 

  大陵   dà líng    PC7 

  神门   shén mén   C7 

  太冲   tài chōng   F3 

  太白   tài bái    BA3 

  太溪   tài xī    R3 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

67ª Dificuldade 
67ª Dificuldade 

五脏募皆在阴, 而俞皆在阳者, 何谓也 
wǔ zāng mù jiē zài yīn, ér shù jiē zài yáng zhě, hé wèi yě 

Os Alarmes (募 mù) dos 5 Órgãos estão todos localizados no Yin, 

e os Shu (背俞 bèi shù) estão todos no Yang. O que isto significa? 
 

67ª Resposta  

然, 阴病行阳, 阳病行阴, 故令募在阴, 俞在阳 
rán, yīn bìng xíng yáng, yáng bìng xíng yīn, gù lìng mù zài yīn, shù zài yáng 

É assim. A doença Yin se movimenta ao Yang, a doença Yang se 

movimenta ao Yin, Por esta razão os Alarmes se localizam no Yin, 

os Shu se localizam no Yang. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

67ª Dificuldade 
 Nomes dos pontos Alarme (Mu): 

  中府   zhōng fǔ   P1 

  巨阙   jù què    VC14 

  期门   qī mén    F14 

  章门   zhāng mén   F13 

  京门   jīng mén   VB25 

Textos 
Clássicos 

  云门   yún mén   P2 



难经 
nán jīng 

68ª Dificuldade 
68ª trecho da resposta 

...井主心下满, 荥主身热, 俞主体重节痛, 经主喘咳寒热, 合主
逆气而泄 ... 
... jǐng zhǔ xīn xià mǎn, yíng zhǔ shēn rè, shù zhǔ tǐ zhòng jié tòng, jīng zhǔ 

chuǎn ké hán rè, hé zhǔ nì qì ér xiè ... 

...O Poço controla plenitude abaixo do coração. A Nascente 

controla calor no corpo. O Riacho controla sensação de peso no 

corpo e dores articulares. O Rio controla respiração asmática, 

tosse, frio e calor. O Mar controla Qi contrário e diarréia... 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

68ª Dificuldade 
 O Ling Shu também apresenta características específicas: 

“Os Poços são utilizados para tratar doenças dos Órgãos (Zang). 

Se há mudanças na cor, as Nascentes são utilizadas. Para 

condições crônicas utilize os Riachos. Para condições nas quais a 

voz muda, utilize os Rios. E os Mares são para os problemas 

devidos à ingestão irregular de alimentos.” 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

69ª Dificuldade 
68ª Dificuldade 

经言, 虚者补之, 实者泻之, 不实不虚, 以经取之, 何谓也 
jīng yán, xū zhě bǔ zhī, shí zhě xiè zhī, bù shí bù xū, yǐ jīng qǔ zhī, hé wèi yě 

O Clássico diz: Na deficiência tonificar; no excesso dispersar; sem 

excesso sem deficiência escolher o Canal. O que isto significa? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

69ª Dificuldade 
68ª Resposta 

然, 虚者补其母, 实者泻其子, 当先补之, 然后泻之, 不实不虚, 

以经取之者, 是正经自生病, 不中他邪也, 当自取其经, 故言以
经取之 
rán, xū zhě bǔ qí mǔ, shí zhě xiè qí zǐ, dāng xiān bǔ zhī, rán hòu xiè zhī, bù shí 

bù xū, yǐ jīng qǔ zhī zhě, shì zhèng jing zì shēng bìng, bù zhōng tā xié yě, dāng 

zì qǔ qí jīng, gù yán yǐ jīng qǔ zhī 

É assim. Na deficiência tonificar a Mãe, no excesso dispersar o 

Filho, deve-se primeiro tonificar e então depois dispersar. Sem 

excesso sem deficiência escolher o Canal, a doença surgiu no 

próprio Canal Regular, não foi golpeado por patogênico, deve-se 

escolher o próprio Canal, por esta razão é dito para escolher o 

Canal. 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

74ª Dificuldade 
74ª Dificuldade 

经言, 春刺井, 夏刺荥, 季夏刺俞, 秋刺经, 冬刺合者, 何谓也 
jīng yán, chūn cì jǐng, xià cì yíng, jì xià cì shù, qiū cì jīng, dōng cì hé zhě, hé 

wèi yě 

O Clássico diz: Na primavera agulhar o Poço (Jing), no verão 

agulhar a Nascente (Ying), no final do verão agulhar o Riacho 

(Shu), no outono agulhar o Rio (Jing), no inverno agulhar o Mar 

(He). O que significa isto? 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

74ª Dificuldade 
 Esta dificuldade cita o precedente histórico para o 

agulhamento de pontos de acordo com as estações do ano. 

 

 Mas deve ficar claro que esta associação se dá quando há 

problema no Órgão correspondente, ou seja, na primavera agulhar 

os pontos Poço (Jing) quando houver doença do Fígado. 

 Assim, no caso de uma condição de Umidade transmitida 

pelo Rim ao Fígado, durante a primavera, seria necessário o 

agulhamento do ponto R1 (Yongquan). 

 Mas cuidado no diagnóstico do excesso e deficiência... 

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

77ª Dificuldade 
77ª Dificuldade 

经言上工治未病, 中工治已病者, 何谓也  
jīng yán shàng gōng zhì wèi bìng, zhōng gōng zhì yǐ bìng zhě, hé wèi yě  

O Clássico diz: O trabalhador superior trata o não doente, o 

trabalhador mediano trata o já doente. O que isto significa?  

Textos 
Clássicos 



难经 
nán jīng 

77ª Dificuldade 
77ª trecho da Resposta 

然, 所谓治未病者, 见肝之病, 则知肝当传之与脾, 故先实其脾
气, 无令得受肝之邪, 故曰治未病焉... 
rán, suǒ wèi zhì wèi bìng zhě, jiàn gān zhī bìng, zé zhī gān dāng chuán zhī yǔ 

pí, gù xiān shí qí pí qì, wú lìng dé shòu gān zhī xié, gù yuē zhì wèi bìng yān... 

É assim. O que é dito como trata o não doente é que ao ver a 

doença do Fígado sabe-se que o Fígado deve transmitir para o 

Baço, por esta razão primeiramente tonificar o Qi do Baço, sem 

que tenha recebido e obtido o patogênico do Fígado, por esta 

razão se fala em tratar onde não tem doença...  

Textos 
Clássicos 



“Devemos saber que a Medicina Chinesa é uma 

ciência médica tradicional. 

É uma estratégia muito importante equilibrar sua 

herança e sua evolução, visto que ela não 

continuará a evoluir se não houver uma herança” 

 
Zhou Zhong Ying 周仲瑛, 2009 

Textos 
Clássicos 



Obrigado!!! 
www.ebramec.com.br 

ebramec@ebramec.com.br 

Textos 
Clássicos 


