
ACUPUNTURA TUNG

PONTOS LING GU E DA BAI

PALESTRANTE

PROF. FÁBIO IGRISSIS



ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

De acordo com a tradição oral da família "Dong", que pela romanização
passou a ser Tung.

Um referência histórica está sobre o ponto Shou Jie (22.10), é o único

ponto do sistema do Mestre Tung no canal do Coração, ponto esse

próximo ao ponto Shao Fu (C-8), não havendo referência no Huang Di Nei

Jing e nos manuscritos médicos como Ma Wang Dui, o canal do

Coração estava completamente ausente, atestando a antiguidade da

acupuntura da família Tung, que pode ter se originado antes de os pontos

do canal do Coração serem "descritos".

A acupuntura de Tung remonta à dinastia Han (206 aC - 220 dC), embora

isso não possa ser verificado historicamente em um sentido

academicamente rigoroso.



Os pontos de acupuntura do Mestre Tung eram um tesouro secreto da

família, onde eram passados e refinados de geração a geração, apenas

para membros da família.

ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

Famoso pelos resultados milagrosos e espontâneos com a aplicação de
poucas agulhas. O pontos de acupuntura usados eram únicos e se
diferenciavam da acupuntura tradicional.



As primeiras teorias a respeito dessa teoria é que se utilizava a técnica de
sangria para praticamente todos os pontos, e o uso de agulhas foi
incorporado com as gerações recentes. A sangria é um método muito
eficaz, principalmente para tratar doenças do Coração, hipertensão e
Síndromes de Calor.

ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

De 1953 a 1975, mais de 400.000 pacientes visitaram a sua clínica,
chegando a tratar 150 pacientes por dia. Estima-se que cerca de 100.000 de
seus pacientes foram tratados de graça.

Durante os anos de 1971 a 1974, foi convidado por 5 vezes para tratar a
hemiplegia do Presidente Lon Noli do Camboja.



ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

Por realizar tantos serviços diplomáticos e
humanitários, recebeu a mais alta condecoração do
Presidente do Chiang Kai-Shek da China, sendo o
primeiro no campo da Medicina Chinesa a receber
essa honra.

Presidente Chiang Kai-Shek
Medalhas de condecoração



ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

Logo depois Tung foi diagnosticado com câncer de estômago e faleceu em

1975.

No início dos anos 1970, Taiwan iniciou o processo de licenciamento formal

para médicos de Medicina Chinesa. Tung não teve uma educação formal,

pois havia estudado apenas com seu pai, foi negado uma licença e forçado a

sair da prática.

Embora a acupuntura de Tung seja famosa pela exclusividade de pontos de

acupuntura, a exclusividade dos pontos é apenas parte de um contexto

maior.



ASPECTOS REELEVANTES DA HISTÓRIA DA ACUPUNTURA TUNG

Além disso, a acupuntura de Tung é baseada em um sistema de canais de

cinco Zang e seis Fu que é exclusivo do sistema Tung e diferente dos

tradicionais 14 canais de acupuntura.

A acupuntura de Tung é um sistema completo que inclui seus próprios

canais, pontos exclusivos, métodos de diagnóstico independente e técnicas

de agulhamento próprio.



23/05/1916 - 07/11/1975

MESTRE TUNG

“Mestre Tung é considerado um 

dos maiores Acupunturistas da 

era moderna”.



LOCALIZAÇÃO DE LING GU E DA BAI

Holografia:

Ling Gu e Da Bai sobrepõe ao Microssistema do 2º

Metacarpo

• Ling Gu (22.05) localizado na conexão do primeiro

e do segundo metacarpo no aspecto dorsal da

mão.

• Da Bai (22.04) sua localização se sobrepõe ao

San Jian (IG-3)

Localização:

• Da Bai (22.04) corresponde ao Aquecedor Superior

• Ling Gu (22.05) corresponde ao Aquecedor Inferior.

Ling Gu

Da Bai



INDICAÇÕES 

Indicações: Ciatalgia devido à deficiência do Pulmão, dor

lombar, entorse na parte inferior das costas devido à

deficiência de Pulmão, dor nos pés, paralisia facial,

hemiplegia, inchaço/inflamação de ossos e tecidos vizinhos,

menstruação anormal, amenorreia, parto difícil, dor nas

Indicações: Asma infantil, febre alta (muito eficaz) e ciática devido deficiência

do pulmão.

22.04 DA BAI (GRANDE BRANCO)

22.05 LING GU (OSSOS MILAGROSO)

costas, surdez, zumbido, enxaqueca, cãibras menstruais, dor intestinal,

tonturas, dor vertebral, micção dolorosa e frequente, estagnação de Qi no

abdome inferior, dismenorreia, enterite, lesão traumática, pele pálida

(Pulmão-pele), tonificar o Qi do Pulmão, febre infantil



ALGUMAS DEFINIÇÕES QUE EXPLICAM SUAS FUNÇÕES 

Taiji significa que todas as propriedades, todas as informações de todo o corpo

também estão contidas em suas partes individuais.

DEFINIÇÃO DE TAIJI

Grande Taiji Médio Taiji

gastrogastro



Da Bai (22.04) e Ling Gu (22.05), pelo pequeno Taiji normal e invertido, Da

Bai (22.04) e Ling Gu (22.05) correspondem aos Três Aquecedores,

portanto, todo o corpo.

CORRESPONDÊNCIA HOLOGRÁFICA

• Grande Taiji: área onde Da Bai (22.04) e Ling

Gu (22.05) se localizam, corresponde a parte

inferior do abdome (áreas gastrointestinal e

urogenitais), tratam queixas como: ciatalgia,

dor lombar menstruação anormal, amenorreia,

parto difícil, dor nas costas, cãibras menstruais,

dor intestinal, dor vertebral, micção dolorosa e

frequente, estagnação de Qi no abdome

inferior, dismenorreia, enterite.

PELA SUA LOCALIZAÇÃO

urogenital

gastro-
intestinal



• Grande Taiji invertido: a localização

corresponde a cabeça e a face, tratam de

queixas:

CORRESPONDÊNCIA HOLOGRÁFICA E EXTREMIDADES

• Correspondência das extremidades: a mão

corresponde ao pé, explicando os efeitos de Da Bai

(22.04) e Ling Gu (22.05), queixas sobre dores nos

pés.

paralisia facial, hemiplegia, surdez, zumbido,

enxaqueca, tonturas, febre infantil



CORRESPONDÊNCIA TECIDOS

agulhamento 

superficial

agulhamento 

profundo

Pele

Vasos

Carne

Tendão

Osso

dor área da lombar

Pulmão
Coração

Baço

Fígado

Rim
Aquec. Inferior

Aquec. Superior

Aquec. Médio

A PROFUNDIDADE da inserção de agulha pode acentuar o tratamento

de tecidos doentes.



Ling Gu (22.05) e Da Bai (22.04) podem ser usados para tratar a

hemiplegia, por experiência de um dos Discípulos de Tung no tratamento

de mais de cem casos, os efeitos terapêutico superam os efeitos dos

pontos Quchi (IG-11), Yanglingquan (VB-34), Jianyu (IG-15), Huantiao

(VB-30), Xuanzhong (VB-39), sendo a combinação usada no tratamento

do presidente Lon Noli do Camboja.

ASPECTOS GERAIS

Ling Gu (22.05) e Da Bai (22.04) são os pontos principais na regulação e

tonificação do Qi: Da Bai (22.04), pela comunicação com o Pulmão e

corresponde ao Metal, pois está localizado no canal de Intestino Grosso,

que também pertence ao Metal. O Ling Gu (22.05) situa-se na

intersecção próximo ao osso que se comunica com o Rim, trata tanto

Metal e Àgua e tem forte função na regulação do Qi.



ASPECTOS GERAIS

Como estes dois pontos possuem efeito extremamente poderoso no

reforço do Qi, podem ser usados para tratar quaisquer condições devido a

Deficiência de Qi, cujo efeito equivale ou supera o Zusanli (E-36), Qihai

(VC-6) e Tanzhong (VC-17). Os pontos também são muito eficazes no

aquecimento do Yang.



Obrigado!!!!






















