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八会穴 Ba Hui Xue, Oito Pontos de 

Influência.

• Literalmente Hui significa encontro, mas na 

grande maioria das traduções adota-se a questão 

da funcionalidade e traduz-se como Influência.

• A primeira referência deste grupo de pontos é do 

Nan Jing, Clássico das Dificuldades. 

.



四十五难 sì shí wǔ nán – 45°

dificuldade

• 然,腑会太仓, 脏会季胁,筋会阳陵泉,髓会绝
骨,血会鬲俞,骨会大抒,脉会太渊,气会三焦
外,一筋直两乳内也, 热病在内者,取其会之

气穴也

• rán, fǔ huì tài cāng, zāng huì jì xié, jīn huì 

yáng líng quán, suǐ huì jué gǔ, xuè huì gé 

shú, gǔ huì dà shū, mài huì tài yuān, qì huì 

sān jiāo wài, yī jīn zhí liǎng rǔ nèi yě, rè 

bìng zài nèi zhě, qǔ qí huì zhī qì xué yě



四十五难 sì shí wǔ nán – 45°

dificuldade

• As Vísceras se encontram no Tai Cang [grande 

celeiro; nome alternativo indicando o ponto VC12 

(Zhongwan)]; os Órgãos se encontram na Ji Xie [costela 

livre nome alternativo indicando o ponto F13 

(Zhangmen)]; os tendões se encontram no VB34 

(Yanglingquan); a medula se encontra no VB39 (Juegu); 

o Sangue se encontra no B17 (Geshu); os ossos se 

encontram no B11 (Dashu); os vasos se encontram no P9 

(Taiyuan); o Qi se encontra externamente no Triplo 

Aquecedor, no tendão diretamente no espaço entre 

ambos os mamilos. Re Bing (Doença de Calor 热病 rè 

bìng) localizadas internamente, selecionar seu ponto de 

Qi de encontro.



Pontos HUI
• São Oito pontos de acupuntura em que 

ocorre acúmulo de qi e que conectam os 

órgãos aos tecidos do corpo; Yamamura,Y. (2004)

• Possuem efeitos específicos em seus 

respectivos órgãos, substância ou tecido; 
Ross, J. (2014)

• Nos pontos HUI, a energia Qi flui do tecido 

do corpo correspondente até a superfície; 
Focks, C. e Marz, U. (2008)



Utilização

• Utiliza-se este grupo de pontos tendo em 

mente as suas funções de influência com 

relação aos aspectos do corpo que cada 

um dos pontos exerce;



Utilização

• Recomenda-se a utilização em conjunto 

dos pontos de Influência (Hui) com os 

pontos Fenda (Xi) para os casos de 

patologias agudas, sempre levando em 

consideração as partes do corpo afetadas 

para os pontos de Influência (Hui) e os 

Canais envolvidos na patologia para os 

pontos Fenda (Xi).



Pontos

Pontos HUI Influência

F13 - Zhangmen Órgãos, Zang

VC12 - Zhongwan Vísceras, Fu

VC17 - Danzhong Qi

B17 - Geshu Sangue, Xue

B11 - Dazhu Ossos

P9 - Taiyuan Vasos Sanguíneos

VB34 - Yanglingquan Tendões e Músculos

VB39 - Xuanzhong Medula óssea



F13 – Zhangmen - Órgãos, Zang



F13 – Zhangmen - Órgãos, Zang

• Zhang = Grandiosidade + Men = Porta

– Possui grandiosidade de ser uma porta 

importante de entrada e de saída de zang qi

(órgãos).

• Ponto Mu do Baço;

• Ponto de entrada e de saída do Wei Qi;



Funções

• Fortalece o Baço;

• Harmoniza Fígado e Baço;



Aplicações Práticas

• “Se a energia defensiva Wei Qi não circular, 

estagnando-se no ventre e no tórax, manifesta-

se por sensação de distenção de estômago, 

com respiração ardente, deve-se puncionar o 

F13” (Su Wen)

• Associações:

– Distensão Abdominal : VC12, E36 e VC6;

– Dor no hipocôndrio : BA17, TA6 e VB34;

– Indigestão,vômitos : PC6, VC12 e E44;

– Diarréia: E25, E35 e VC8;



VC12 - Zhongwan-Vísceras, Fu



VC12 - Zhongwan-Vísceras, Fu

• Zhong = meio, mediano + Wan = cavidade 
visceral do estômago
– Região média do estômago.

• Ponto de reunião das vísceras;

• Ponto mu do estômago

• Ponto de intersecção de : Ren Mai + Intestino 
Delgado + Triplo Aquecedor + Estômago 
(recebidas através de canais secundários)

• Ponto de exteriorização de energia Wei (defesa)



Funções 

• Harmoniza, fortalece e tonifica o Baço;

• Harmoniza o Qi do estômago e do 

aquecedor médio;

• Harmoniza o Qi e o Xue;



Aplicações Práticas

• Gastralgias, vômitos, náuseas, úlcera de 
estômago, hipertensão arterial, distúrbios 
mentais, obstrução intestinal aguda, diarréia, 
anorexia, anemia, fraqueza, insônia, asma, 
subida do qi por fadiga mental;

• Associações:
– Vômitos : VC17, VC6

– Obstrução intestinal Aguda : E25, PC6, VC6

– Úlcera Gástrica : E25, E36, B21

– Gastralgia : E34, PC6, E44

– Asma : F14, E37, VC17



VC17 - Danzhong - Qi



VC17 - Danzhong - Qi

• Dan = espaço entre dois mamilos + Zhong = 

meio, centro.

– Situado sobre o osso esterno, na linha media e na 

altura dos dois mamilos.

• Ponto de reunião do Qi;

• Ponto mu do Pericárdio;

• Ponto de concentração de todos os canais de 

energia secundários;



Funções 

• Harmoniza a circulação de Qi;

• Tonifica e Aquece o Qi;

• Redireciona o Qi contracorrente

• Faz limpeza da mucosidade do toráx

• Controla o Zong Qi



Aplicações Práticas

• Tosse, Asma brônquica, plenitude do 

tórax, enfisema, hipogalactia, opressão 

torácica, dispnéia, ansiedade;

• Associações: 

– Tosse: VC22, B13, P5, P7

– Angina: B15, B14, C6, PC6

– Palpitação: B15, PC7, F1, R18

– Hipogalactia: E18, E36, ID1, TA2



B17 – Geshu - Sangue, Xue



B17 – Geshu - Sangue, Xue

• Ge = Diafragma + Shu = circular, transportar

– 7° vértebra torácica; ângulo inferior da escapula;

• Ponto de reunião do sangue;

• Ponto Shu do Diafragma;



Funções 

• Harmoniza e tonifica o Sangue;

• Facilita a formação de Jin Ye;

• Fortalece o Diafragma;

• Refresca o calor do Sangue;

• Facilita circulação de Sangue;



Aplicações Práticas

• Anemia, câncer do estômago, afecções 

hemorrágicas crônicas, vômitos e náuseas 

de origem nervosa, espasmos de 

diafragma;

• Associações:

– Anemia: VG14, B21, BA10, E36

– Espasmo diafragma: VC22, VC17, VC14, E36

– Calor sangue: B40, IG4, IG11, BA6, BA10

– Estagnação do sangue: B14, B18, BA4, PC6



B11 – Dazhu - Ossos



B11 – Dazhu - Ossos

• Da = Grande + Zhu = Máquina de 

tecelagem manual

– 1° Vértebra Torácica;

• Ponto de reunião dos ossos;

• Ponto que recebe os canais de energia 

secundários dos canais de energia principais do 

ID, TA e VG;



Funções 

• Harmoniza o Qi dos vasos, tendões e 

articulações;

• Fortalece o Qi dos ossos;

• Harmoniza e difunde o Qi do Pulmão;

• Harmoniza o Qi do Torax;



Aplicações Práticas

• Pneumonia, resfriado, contratura muscular 

paravertebral, sensação de calor em todo 

corpo, cervicalgia, parestesia das mãos e 

pés, pneumonia,convulsões;

• Associações:

– Pneumonia: B13, P1, P6;

– Resfriado: VB20, B12, B13;

– Contratura muscular paravertebral: B46, VC9

– Fortalecer ossos: VB39, B23, R3

– Jing dos Rins: VB34, VB39, B23, B18



P9 – Taiyuan - Vasos Sanguíneos



P9 – Taiyuan - Vasos Sanguíneos

• Tai = enorme, supremo + Yuan = muito 

profundo.

– Grandeza e importância

• Ponto reunião dos vasos

• Ponto Yuan do Pulmão



Funções 

• Regula e Harmoniza o Pulmão;

• Dissipa vento perverso;

• Doenças vasculares;

• Descongestiona o tórax;

• Harmoniza Qi em tumulto;



Aplicações Práticas

• Tosse, vômitos com sangue, dor e 

plenitude torácica, resfriado, dor no 

punho, insônia, dor no tecido mamário, 

delírio, cefaleia;

• Associações:

– Dor e Plenitude Torácica: PC6, R23

– Dor Tecido Mamário: E44

– Tosse com catarro do estado gripal: P5, 

P7,B12



VB34 – Yanglingquan - Tendões e 

Músculos



VB34 – Yanglingquan - Tendões e 

Músculos

• Yang = o oposto de yin + Ling = colina, 

pequena montanha + Quan = cavidade

– Cavidade óssea próxima a uma saliência 

óssea (cabeça da fíbula) no lado yang.

• Ponto de reunião dos tendões e dos 

músculos;



Funções 

• Promove a circulação do F e da VB;

• Relaxa e fortalece os tendões e músculos;

• Regulariza mobilidade das articulações;

• Dispersa o calor do F e da VB;

• Dispersa o Vento e a Umidade Calor das 

articulações do MMII 



Aplicações Práticas

• Hemiplegia, hepatite, distenção 

abdominal, dores na face lateral da perna, 

tonturas, convulsão infantil, boca amarga, 

lesão nervo fibular, 

• Associações:

– Hemiplegia: E36, B30, E32, BA6

– Distenção Abdominal: E36, BA4, E25

– Convulsão Infantil: IG11, IG4, F3

– Lesão Nervo Fibular: VB38, E36, E41, VB39

– Sangue de Fígado: B18, F8   



VB39 – Xuanzhong - Medula óssea



VB39 – Xuanzhong - Medula óssea

• Xuan = pendurar, suspender + Zhong = 

Sino

– Três tsun maléolo lateral;

• Ponto de reunião do Qi das medulas, óssea, 

espinal e encéfalo;

• Ponto de intersecção dos três canais de energia 

Yang da perna com a VB;

• Ponto para tratamento das afecções do sistema 

nervoso central



Funções 

• Dispersa calor do encéfalo e das medulas;

• Dissipa o Yang excessivo da VB;

• Fortalece o Qi dos ossos;

• Harmoniza a VB;



Aplicações Práticas

• Paralisia de MMII, hemiplegia, torcicolo, 

nucalgia, rinites, pés frios, enxaqueca, 

anemia, epistaxe, doenças hematológicas, 

dores articulares generalizadas

• Associações:

– Hemiplegia: VB30, VB34, B40, BA6

– Torcicolo: B10, ID3, VB20

– Nucalgia: VB34, VB20, VB41
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