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1. INTRODUÇÃO 
 
A Família Tung manteve guardada como segredo de família um estilo de acupuntura original, 

com raízes históricas de 1.800 anos. Sua principal característica é a utilização de pontos extras 
localizados sobre os canais regulares. Este conhecimento chegou até nós devido ao espírito 
compassivo e à genialidade de um dos maiores acupunturistas de todos os tempos: 董景昌 Dǒng Jǐng 
Chāng, mais conhecido como Mestre Tung. 

Natural da cidade de 平度 Píngdù, na província de 山東 Shāndōng, nasceu em 1916 e faleceu 

em 1975. Aos 18 anos abriu sua própria clínica de acupuntura em 平度 Píngdù onde ele aceitava 
pacientes independente de sua possibilidade de pagar pelo tratamento. Com o advento da II Grande 
Guerra, Dr. Tung ingressou no serviço militar onde tratou um grande número de soldados. Com a 

rendição japonesa e o fim da guerra, ele retornou à Província de 山東 Shāndōng e abriu outra clínica de 

acupuntura na cidade de 青島 Qīng Dǎo. 
Novamente retornou ao serviço militar em 1949 devido às hostilidades com os comunistas, 

acompanhando posteriormente a retirada do Presidente 蔣中正 Jiǎng Zhōng Zhèng para a ilha de 
Taiwan. Nesta época o Mestre Tung ganhou surpreendente reputação por tratar gratuitamente aos seus 
colegas militares. 

Após deixar o exército em 1953, foi convidado por seus pacientes e colegas para abrir a sua 
própria clínica na cidade de 台北 Táiběi em Taiwan. 

Mestre Tung trabalhou como acupunturista por 40 anos, atendendo cerca de 400.000 pacientes. 
Estima-se que 100.000 foram tratados gratuitamente, por serem: militares, funcionários públicos, 

professores, ou carentes. 
Foi convidado 5 vezes para tratar o Presidente do Camboja, Marechal ��元� Lóng Nuò, entre 

os anos de 1971 e 1974, que havia sofrido um derrame. 
Por causa do seu mérito no serviço diplomático, ele foi contemplado com a mais alta 

condecoração pelo Presidente 蔣中正 Jiǎng Zhōng Zhèng sendo o primeiro no campo da Medicina 
Chinesa a receber esta honra. 

Em Taiwan mestre Tung começou a aceitar alunos e discípulos para transmitir o seu 
conhecimento escolhendo cada um dos seus 73 alunos. Publicou em 1973 o livro: 

“Pontos Maravilhosos dos Canais Regulares da Família Tung” 董氏正經奇穴學 
Dǒng Shì Zhènjīng Qíxué Xué 

 

Os pontos que ele utilizava são únicos no sentido de que eles são localizados em regiões 
opostas à área afetada. Na maior parte dos casos, o paciente relata sentir o efeito imediatamente após 
a inserção da agulha. 

- O termo: pontos extras dos canais regulares 正經奇穴 Zhènjīng Qíxué, significa que muitos 

destes pontos embora localizados nos 14 meridianos regulares, não são pontos utilizados e conhecidos 
pela padronização da Medicina Tradicional Chinesa - MTC. Ou ainda, quando possua localização 
coincidente com algum ponto da MTC, ele apresenta nome e indicações diferenciadas. 

� Exemplos: 

� 马金水 Mǎjīnshuǐ = 颧髎 Quánliáo ID-18 

� 天皇 Tīanhuáng = �陵泉 Yīnlīngquan BP-9 
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� 人皇 Rénhuáng = 三�交 Sanyinjiāo BP-6 

� 大白 Dàbái = 三间 Sānjiān IG-3 

� 大白 Dàbái localizado sobre o canal do Intestino Grosso está localizado próximo do ponto IG-3 三间 Sānjiān, ou como cita o Mestre Tung (1973), a 1 cun e 2 fen do ponto 靈骨穴 Línggǔ. 

� O ponto 大白 Dàbái é indicado pelo Mestre Tung para o tratamento de Asma em crianças, febre, 

e ciatalgia. De acordo com 李國政 Lǐ Guó Zhèng, tem ação diaforética (promove a sudorese), e 
favorece a circulação do qi estagnado. 

 

Pontos 靈骨穴 Línggǔ e 大白 Dàbái. 

 
2. TEORIAS UTILIZADAS NO SISTEMA DE ACUPUNTURA DO MESTRE TUNG 

 
O Mestre Tung ensinava que existem 740 Pontos Extras na sua tradição familiar. Para facilitar a 

sua localização ele dividiu o corpo humano em doze regiões onde estes pontos estão localizados. 
 

 
As doze regiões do corpo 

 
O mestre Tung ensinava enfatizando a prática, estimulando a observação e o raciocínio livre dos 

seus alunos. A partir destas observações é que os seus alunos estabeleceram algumas teorias para 
explicar o modo de ação da acupuntura do mestre Tung, tais como: 

- Correspondência Holográfica 全息通應 Quánxī tōng yīng:  

- Correspondência Análoga 同氣相求 Tóngqìxiānqiú:  

- Correspondência de ligação Extraordinária entre Zangfu 臟腑別通 Zàngfǔ biétōng:  

- Correspondência das Patologias Vasculares 刺絡病理論 Cìluò bìng lǐlùn:  

 

2.1. Correspondência Holográfica 全息通應 Quánxī tōng yīng 
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Sob a luz da correspondência entre o homem e o universo, é tido que qualquer área do corpo 
é um reflexo de todo o organismo. Deste modo o tratamento realizado em uma parte pode produzir 
alívio nas condições gerais. Por exemplo, a orelha, o nariz, o abdome, a mão são tomados como 
representações de todo o corpo, para assim encontrar pontos para tratar o homem e a patologia 
como um todo. 

A partir deste enfoque várias técnicas foram criadas, tais como: quiropuntura, acupuntura 
periocular, do segundo metacarpo, auricular, no pé, no escalpo, abdome, etc. 

Enfim, cada parte é uma miniatura do todo, e pode ser utilizada para diagnóstico e 
tratamento. Esta miniatura do todo é também chamada de Taiji: 

 
 

Taiji           Microssistema    Crâniopuntura       Segundo Metacarpo Correspondências 
              Auricular 
 
CORRESPONDÊNCIAS: 
 
- Inserção contralateral é a acupuntura aplicada no lado saudável enquanto o lado oposto é o 

doente. Mestre Tung não enfatizava a inserção local porque ele acreditava que a seleção de pontos de 
correspondência iria melhorar o efeito curativo. 

 

 
Técnica de correspondência para seleção de pontos distais. 

 
- MESMO NÍVEL 
- MESMA DIREÇÃO CORRESPONDENTE ENTRE BRAÇO PERNA 
- DIREÇÃO OPOSTA CORRESPONDENTE ENTRE BRAÇO E PERNA 
- MESMA DIREÇÃO CORRESPONDENTE ENTRE MMSS E TRONCO 
- DIREÇÃO OPOSTA CORRESPONDENTE ENTRE MMSS E TRONCO 
- MESMA DIREÇÃO CORRESPONDENTE ENTRE MMII E TRONCO 
- DIREÇÃO OPOSTA CORRESPONDENTE ENTRE MMII E TRONCO 
- MESMA DIREÇÃO CORRESPONDENTE ENTRE CABEÇA E SACRO 

 

2.2. Correspondência Análoga 同氣相求 Tóngqìxiānqiú 
Consiste em utilizar: 

� Pontos em regiões de osso para tratar doenças do osso (ortopédicas), 
� “Pontos da pele” (mais superficiais) para tratar a pele. 
� Pontos próximos a grandes vasos para tratar distúrbios circulatórios. 
� Pontos em regiões de músculo para tratar distúrbios musculares.  
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2.3.  Correspondência de ligação Extraordinária entre Zangfu - 臟腑別通 Zàngfǔ 
biétōng 

 

Mestre Tung utilizava várias relações entre os canais: 
1. Relação Interior-Exterior entre canais do mesmo elemento: 

� Exemplo: Usar o canal do Baço para tratar uma patologia do canal do Estômago; 
2. Relação de Canais de Mesma Energia e Mesmo Nome (Canais Unitários) 

� Exemplo: Usar o canal do Rim para tratar o Coração (Shao Yin da mão e do pé); 
3. Relação Extraordinária entre Zangfu 

� Exemplo: Usar o canal do Pulmão para tratar patologia da Bexiga (Taiyin da Mão 
Pulmão�Taiyang do Pé Bexiga) 

 

Classificação Canais Yang Canais Yin 
Abertura ID-B P-BP 

Porta-fechamento IG-E PC-F 
Dobradiça TA-VB C-R 

 
� Levando em consideração a divisão em canais da mão e do pé, teremos uma relação de 

ressonância entre: 

Tai Yang do pé (B) ↔ Tai Yin da mão (P) 

Tai Yang da mão (ID) ↔ Tai Yin do pé (BP) 

Shao Yang do pé (VB) ↔ Shao Yin da mão (C) 

Shao Yang da mão (TA) ↔ Shao Yin do pé (R) 

Yang Ming do pé (E) ↔ Jue Yin da mão (PC) 

Yang Ming da mão (IG) ↔ Jue Yin do pé (F) 
 

Exemplo: Tai Yang do pé Bexiga – Tai yin da mão Pulmão 
- Pontos do canal do Pulmão são usados para tratar patologias do canal da Bexiga. Mestre Tung 

utilizava os pontos 22.01 重子 Zhóngzǐ e 22.02 重仙 Zhóngxiān, localizados sobre o canal do Pulmão, 

para tratar dores e patologias localizadas nas costas e região escapular relacionadas com o canal da 
bexiga. 

 

Pontos em vermelho 22.01 重子 Zhóngzǐ e 22.02 重仙 Zhóngxiān e 婦科 Fùkē - Ginecológico 

 
� O ponto 11.24 婦科 Fùkē: Ginecologia está localizado no canal do Pulmão e é utilizado para 

tratar distúrbios uterinos e ginecológicos, que também são considerados como estando 
relacionados ao canal da Bexiga. 
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� 還巢 Huáncháo localizado no canal do Triplo Aquecedor, não somente regula o canal do Triplo 

Aquecedor, como também dispersa o Fígado e tonifica o Rim, para tratar distúrbios 
ginecológicos e infertilidade. 
 

2.4.  Correspondência das Patologias Vasculares - 刺絡病理論 Cìluò bìng lǐlùn 
 

� A estase de sangue comumente induz a muitas doenças, assim a sangria é um método muito 
importante na abordagem do Mestre Tung. 

 

� EXEMPLOS DE PONTOS USADOS COM SANGRIA 
Para o Dr Tung a sangria deve ser realizada em um ponto distante do local da patologia, de 

acordo com sua teoria. 
� Exemplos: 

� Sanjinxue �usado para tratar o joelho. 
� Sanxing e Qixing  3 e 7 Estrelas� náusea, vômito, cefaléia occipital, mas estar geral,  dores 

cervicais, MMSS.  
 

� 三 金 穴 Sān Jīn Xué - Três Pontos de Ouro. 

 Localização: = B42, B43 e B44 (3 Cun lateral a coluna)  
� Indicação: dor no joelho. 
� Inserção: perpendicular, 0,3 a 0,5 Cun, sangria. 

� Qī Xīng Xué 七七七七 星星星星 穴穴穴穴 - Ponto das Sete Estrelas 
� Localização: é composto por 7 pontos, o superior é o VG-16; os outros 6 ficam a 1 e 2 Cun abaixo 

(2) e 1 Cun lateral (2 de cada lado dos 2 abaixo do VG-16)  

 
 

� Indicações: náusea e vômito, resfriados e gripes com mal estar no peito e estômago, 
cefaléias, febres, mal estar, dores cervicais. 

� Tratamento: sangria, puxando a pele. 
 

� 制污穴    Zhì Wū Xué - Controlar as Impurezas: conjunto de 3 pontos no dorso da falange 

proximal do polegar. 
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Ponto 制污穴 Zhì Wū Xué – Controlar as Impurezas. 
 

� Método de Manipulação: sangria sobre os três pontos, homolateralmente. 
� Indicações:  

� Zumbido e ulcerações.  
� Abcessos de muitos anos de duração, doenças malignas,  
� Lesões cirúrgicas que não cicatrizam após cirurgias neoplásicas,  
� Secreção purulenta de qualquer etiologia com comprometimento de tecido 

(úlceras varicosas, escaras, furúnculos, espinhas com pus).  
 

3.  TÉCNICAS ESPECIAIS DO MESTRE TUNG 
 

- Inserção Simples ou Técnica Simples 
- Técnica Dao Ma  
- Técnica Ativar o Qi 
- Método de Sangria 
- Método da Morfologia Patológica 
 

3.1.  Inserção Simples ou Técnica Símples: 針法簡便 Zhēnfǎ jiǎnbiàn 
� Inserção perpendicular (90º), oblíqua (45º) e Horizontal (10-30º).  
� No entanto a profundidade de inserção é variável, buscando-se trabalhar em profundidades 

específicas conforme o objetivo do tratamento.  
� Por exemplo: 77.08 四花上 Sìhuāshàng: Quatro Flores Superior 

Corresponde ao ponto 足三里 Zúsānlì E-36, mas conforme a profundidade de inserção este ponto 
pode ter ação local ou à distância. Em inserção de 1 cun trata o joelho e membro inferior, 1,5 cun 
trata o estômago, 2 cun trata asma, e a uma profundidade de 3 cun trata doenças cardíacas. 

 

3.2.  Técnica Dao Ma: 倒馬針法 Dǎomǎ zhēnfǎ: 倒dǎo – ao contrário; 馬 mǎ: “cavalo” - rápido, veloz.  針法 zhēnfǎ - método de acupuntura. 
�  Assim Dǎomǎ poderia ser entendido como método de ação rápida. São utilizadas duas 
ou três agulhas para aumentar a eficácia. Geralmente distal e contralateral. 

Existem aproximadamente 99 agrupamentos Daoma. 
 

� Um dos agrupamentos Dao Ma mais importantes no Sistema do Mestre Tung, é composto 
pelos pontos  靈骨穴 Línggǔ  e 大白 Dàbái (contraindicados em gestantes). 

� Este agrupamento de pontos é indicado no tratamento de: 
� Distúrbios respiratórios: Enfisema, pneumonia, edema pulmonar, asma, febre alta, dor na 

região nasal e laringite; 
� Distúrbios ginecológicos: Menstruação irregular; Dismenorréia; 
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� Cefaléia, trigemialgia, hemiplegia e distúrbios neurológicos; 
� Lombalgia e ciatalgia; 
� Dorsalgia. 

� É uma composição de pontos que pode ser utilizada em todas as doenças: crônicas, 
incomuns, e/ou doenças induzidas pela Estagnação do Qi. Este grupo, em particular, possui 
o efeito de ‘Liberar o Qì’ e ‘Desestagnar o Qì’. Sendo considerado o Grupo Dao Ma mais 
importante para movimentar o Qì. 
 

A aplicação desta técnica neste grupo de pontos corresponde a abrir o Sanjiao e assim tratar as 
disfunções e doenças de todo o corpo. 

 

3.3.  Técnica Ativar o Qi: 動氣針法 Dòngqì zhēnfǎ 
� A técnica de ativação do qi implica em inserção contralateral, seguida de movimentação 

ativa da área doente. 
 

3.4.  Método de Sangria: 董氏放血療法 Tǒng Shì Fàngxuè Liáofǎ: 
Nesta abordagem se utiliza muita a sangria, e principalmente em pontos distantes da patologia. 
� Sangria “Distal”: exemplo, sangria nas costas para tratar problema no joelho. 
� Sangria para o corpo todo -  por exemplo, nas costas: 

� Área do Coração/Pulmão (C7-T5),  
� Área do Fígado (T6-T10),  
� Área do Baço (T10-L1),  
� Área do Rim (L2-S1). 

� Vantagens: Trata muitas doenças, é de fácil aplicação, segura e de grande eficácia.  
 

3.5.  Método da Morfologia Patológica: 刺病象法 Cì bìngxiàng fǎ 
� Inserção da agulha nas morfologias patológicas do corpo. Tais como alterações na 

coloração, sensação ou morfologia anormal. 
� Exemplo: 1010.19 水通穴 Shuǐtōng, 1010.20 水金穴 Shuǐjīn - trata dor torácica ao 

respirar.  

 
� 1010.19 水通穴 Shuǐtōng: Passagem da Água 

� 1010.20 水金穴 Shuǐjīn: Água Metal 
 

� Foi observado pelo mestre Tung que algumas pessoas com doença respiratória apresentavam uma 
alteração de cor na pele, ou surgimento de vasos sanguíneos na região destes dois pontos. Eles 
regulam intensamente o qì e são indicados para tratar tosse, asma, soluço, distensão abdominal, 
náusea e vômito.  

 
4. NOMENCLATURA DOS PONTOS EXTRAS DO MESTRE TUNG 

 

Os nomes dos pontos extras do Mestre Tung seguem as seguintes regras: 
 

4.1.  Os pontos são nomeados de acordo com a sua localização: 
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� 22.05 靈骨 [灵骨] Línggǔ: Osso Habilidoso (osso trapézio); 

� 77.01 正筋 Zhèngjīn: Corrigir os tendões; 

� 77.22 侧三里 Cèsānlǐ: Lateral ao Zusanli  

� 77.09 四花中 Sìhuāzhōng: Ponto do meio das 4 flores. 

� 1010.01 正會 [正会] Zhènghuì: Reunião Principal (= Baihui) 
 

77.01 正筋 Zhèngjīn: Corrigir os tendões  

 
Ponto 正筋 Zhèngjīn: Corrigir os tendões. 

 
– localizado sobre o tendão calcanear ao nível dos pontos R-3 e B-60. Indicado para dores na 
coluna, entorse lombar, cervicalgia, torcicolo; hidrocefalia, nódulos cerebrais, seqüelas de AVC. 

 
4.2.  Um grande número desses pontos é nomeado de acordo com suas ações: 
� Muitos são nomeados de acordo com os cinco elementos, como: 

� 22.11 土水 Tǔshuǐ: Água-Terra: (3 pontos, o central corresponde ao P-10) – trata gastrite. 

� 11.17 木 Mù: Madeira – trata irritabilidade e hiperatividade do Yang do Fígado. 
� Muitos pontos são nomeados de acordo com a sua indicação, tal como: 

� 11.24 婦科 Fùkē: ginecológico 

� 11.18 脾肿 Pízhǒng – trata esplenomegalia  

� 11.23 眼黄 Yǎnhuáng: olho amarelo – trata icterícia 
 

4.3.  Alguns pontos são nomeados de acordo com Órgãos e Vísceras – Zangfu, como:  
� 33.11 肝门 Gānmén: Porta do Fígado – trata hepatite aguda. 

� 33.10 肠门 Chángmén – trata enterite causada por hepatite. 

� 33.12 心门 Xīnmén – Indicado para cardiopatias, palpitação, opressão torácica, vômito. 

� 11.11 肺心 Fèixīn: Pulmão-Coração, 3 pontos na falange média do dedo médio: trata dor na 
coluna, principalmente lombar e sacral. 

� 11.09 心膝 Xīnxī: Joelho-Coração (dois pontos laterais ao centro da falange média do dedo 
médio) – trata dor no joelho (com deformidade) dor supraescapular.  
A compreensão dos nomes dos pontos extras do Mestre Tung ajuda não apenas a entender a 

sua localização, mas também a sua utilização. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Embora este método tivesse sido mantido em segredo por sua família, Mestre Tung desejava 

que uma grande quantidade de pessoas pudesse ser beneficiada e assim decidiu revelar o seu sistema 
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de acupuntura. Ele foi o primeiro a quebrar a tradição e divulgar este conhecimento a pessoas que não 
pertenciam à sua família. 

Mestre Tung descobriu um grande número de pontos extras. No entanto, ele nunca colocou o 
seu nome em nenhum deles. Ele sustentava que a medicina é uma arma afiada contra a doença, que 
deve servir à sociedade mais do que ser usado para ganhar fama e fortuna. Ele acreditava que a 
medicina deve ser aberta ao público ao invés de ser guardada em segredo. 

 


