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Tai Chong
Fígado 3

No decorrer da palestra serão abordados os seguintes tópicos:

- Fígado / Madeira

- Localização

- Nomenclatura

- Características

- Pesquisas

- Protocolos Clássicos



木 – Mu
Madeira

As características do Movimento Madeira derivam da

observação de uma árvore, com destaque, na verdade, para o Bambu,

que apresenta importantes características como:

•Flexibilidade;

•Geração (primavera);

•Harmonização;

•Adaptação.

“A madeira pode ser dobrada e esticada”



Fígado
Principais Funções

肝 – Gan – Fígado
• Armazena o Sangue (Xue) - Su Wen cap. 9

• Controla o livre fluxo e a propagação do Qi

– harmonia das emoções

– harmonia da digestão

– secreção da bile

– harmonia da menstruação

• Estoca o Hun (Alma não corpórea) - Ling Shu cap. 8

• Controla os Tendões (Jin) - Su Wen cap. 10

• Relaciona-se com a Ascendência e Circulação

• Abre-se nos olhos - Ling Shu cap. 17

• Manifesta-se nas unhas - Su Wen cap. 10

• Relaciona-se com a Vesícula Biliar (Dan)



Fígado
Relações Fundamentais

Relação Fígado/Vesícula Biliar (Yin/Yang)

Relação Fígado/Pericárdio (Jue Yin)

Relação Vesícula Biliar/Triplo Aquecedor (Shao Yang)

Relação Fígado/Tendões (Tecido)

Relação Fígado/Unhas

Relação Fígado/Olhos

Relação Fígado/Sangue



Fígado
Principais Síndromes

肝 – Gan – Fígado
• Depressão de Qi do Fígado

• Deficiência de Sangue do Fígado

• Deficiência de Yin do Fígado

• Fogo de Fígado

• Ascensão do Yang do Fígado

• Agitação do Vento do Fígado

• Frio atingindo o Canal do Fígado



Fígado
Ditados

肝主疏泄。
gān zhǔ shū xiè.

O Fígado controla a circulação e drenagem.

O Qi do Fígado controla a circulação e a liberação de todo o

corpo. O que isto significa é que é o Qi do Fígado que determina as

aberturas dos vários Canais Vasos e Vísceras. Se o Qi do Fígado está

relaxado então a abertura é relativamente ampla e os Vasos ou Vísceras

associadas estarão fluindo livremente.

Entretanto, se o Qi do Fígado está deprimido, estas aberturas

ficarão constritas e os Vasos ou Vísceras associadas não estarão fluindo

livremente.



Fígado
Ditados

肝者，凝血之本。
gān zhě, níng xuè zhī běn.

O Fígado é a raiz da coagulação do Sangue.

Isto é porque o Qi move o Sangue. Assim, Estagnação do Qi

por depressão do Fígado facilmente resulta na criação de estase do

Sangue ao longo do tempo.



Fígado
Ditados

气郁伤肝。
qì yù shāng gān.

A depressão do Qi lesa o Fígado.

Depressão do Qi é mecanismo fundamental de geração interna

de doenças do Fígado. Quando a depressão do Qi lesa o Fígado, pode

evoluir para Calor depressivo do Fígado, hiperatividade ascendente do

Yang do Fígado, Fogo do Fígado queimando pra cima, e as duas

últimas podem evoluir para agitação do Vento interno do Fígado.





Tai Chong
Fígado 3

太冲
太 Tài

grande, supremo; demasiado, excessivo

冲 Chōng

via, posição chave; impulso, pressa; vazio; esguicho



Canal do Fígado
Jue Yin do Pé

F3 tài chōng 太冲
No dorso do pé, entre o primeiro e o

segundo ossos metatarsianos, na depressão

distal à junção das bases dos ossos, sobre a

artéria pediosa.





Canal do Fígado
Jue Yin do Pé

F3 tài chōng 太冲
- Indicações: Cefaleia, tontura, vertigem,

insônia, inchaço e dor no olho, depressão,

convulsão infantil, , sangramento uterino,

hérnia, enurese, retenção urinária, epilepsia,

dor no aspecto anterior do maléolo medial.



Canal do Fígado
Jue Yin do Pé

F3 tài chōng 太冲
*Ponto Fonte (Yuan)

*Ponto Riacho (Shu)

*Ponto do Movimento Terra



Grupos Específicos de Pontos
Wu Shu Xue – Pontos de Transporte

井 Jing

荥 Ying

俞 Shu

经 Jing

合 He



Grupos Específicos de Pontos
Wu Shu Xue – Pontos de Transporte

O Ling Shu apresenta características específicas para cada um

destes pontos, como podemos ver a seguir:

“Os pontos Jing, poço, são utilizados para tratar doenças dos Órgãos

(Zang). Se há mudanças na cor, os pontos Ying, nascente, são

utilizados. Para condições intermitentes utilize os pontos Shu,

riacho. Para condições nas quais a voz muda, utilize os pontos Jing,

rio. E os pontos He, mar, são para os problemas devidos à ingestão

irregular de alimentos.”



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...



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?



难经
nán jīng

74ª Dificuldade
74ª Dificuldade

然, 春刺井者, 邪在肝, 夏刺荥者, 邪在心, 季夏刺俞者, 邪在脾, 秋刺
经者, 邪在肺, 冬刺合者, 邪在肾
rán, chūn cì jǐng zhě, xié zài gān, xià cì yíng zhě, xié zài xīn, jì xià cì shù zhě, xié zài

pí, qiū cì jīng zhě, xié zài fèi, dōng cì hé zhě, xié zài shèn

É assim. Na primavera agulhar o Poço, pois o patogênico está no

Fígado. No verão agulhar a Nascente, pois o patogênico está no

Coração. No final do verão agulhar o Riacho, pois o patogênico está

no Baço. No outono agulhar o Rio, pois o patogênico está no Pulmão.

No inverno agulhar o Mar, pois o patogênico está no Rim.



难经
nán jīng

64ª Dificuldade
64ª Dificuldade

十变又言, 阴井木, 阳井金, 阴荥火, 阳荥水, 阴俞土, 阳俞木, 阴经金,

阳经火, 阴合水, 阳合土, 阴阳皆不同
shí biàn yòu yán, yīn jǐng mù, yáng jǐng jīn, yīn yíng huǒ, yáng yíng shuǐ, yīn shù tǔ,

yáng shù mù, yīn jīng jīn, yáng jīng huǒ, yīn hé shuǐ, yáng hé tǔ, yīn yáng jiē bù tóng

Shi Bian também diz:

Poço Yin é Madeira, Poço Yang é Metal;

Nascente Yin é Fogo, Nascente Yang é Água;

Riacho Yin é Terra, Riacho Yang é Madeira;

Rio Yin é Metal, Rio Yang é Fogo;

Mar Yin é Água, Mar Yang é Terra.

Yin e Yang todos são diferentes.



Grupos Específicos de Pontos
Pontos dos Cinco Movimentos

Movimentos
Canais Principais Yin

P PC C BA F R

Madeira 11 9 9 1 1 1

Fogo 10 8 8 2 2 2

Terra 9 7 7 3 3 3

Metal 8 5 4 5 4 7

Água 5 3 3 9 8 10



Cinco Movimentos
Representação

Água

Fogo

Metal

Madeira Terra



Grupos Específicos de Pontos
Yuan Xue – Pontos Fonte

Estes pontos são os denominados pontos fontes ou pontos

Fonte (Yuan), estando diretamente relacionados com o Yuan Qi como

coloca a grande maioria dos autores. A tradução de Yuan como fonte é

a mais empregada em português porém a tradução do ideograma traz

mais a idéia de origem e não de fonte, apesar de serem similares, são

diferentes.

Estes pontos estão localizados próximos dos punhos e dos

tornozelos.



Grupos Específicos de Pontos
Yuan Xue – Pontos Fonte

No capítulo 1 do Ling Shu podemos encontrar referências aos

pontos Fonte (Yuan) apresentando também indicações para a

utilização prática:

“Os cinco Órgãos estão relacionados às seis Vísceras. Dispõem de 12

pontos Fonte (Yuan). Os pontos Fonte (Yuan) saem das articulações.

As articulações regem o tratamento dos cinco Órgãos. Nas doenças

dos cinco Órgãos é preciso agulhar os 12 pontos Fonte (Yuan). Os 12

Yuan são os pontos de recepção do Qi dos cinco Órgãos, repartida em

365 pontos... Distinguindo nitidamente os pontos Fonte (Yuan), pode-

se observar a reação e conhecer os danos dos Órgãos.”



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.



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



四关 Si Guan
Quatro Passagens

Uma das mais famosas combinações de pontos na prática

clínica é conhecida como Quatro Passagens e implica no uso bilateral

de dois importantes pontos:

• IG4 (Hegu)

• F3 (Taichong)



四关 Si Guan
Quatro Passagens

Esta combinação de pontos apresenta mais efeitos do que a

soma dos efeitos de IG4 (Hegu) e F3 (Taichong) isoladamente.

O grande destaque é a capacidade de promover a circulação de

Qi e de Sangue pelos Canais através de todo o corpo, assim como

liberar e desobstruir as emoções.



Tratamento
Pesquisas

A aplicação clínica da combinação Si Guan já foi pesquisada

por diferentes autores contemporâneos com resultados positivos já

publicados em estudos relacionados com:

• Síndrome da Fadiga Crônica;

• Histeria;

• Dismenorreia;

• Ajuste da motilidade gastrointestinal;

• Depressão pós-parto.



Representação Holográfica
Wu Shu Xue – Pontos de Transporte

Dr. Young Wei Chieh apresenta também uma forma peculiar

de ver os pontos Shu de acordo com correspondências holográficas

em relação a diferentes áreas do corpo.

Dr. Young denomina estas representações em associação ao

conceito de Tai Ji.



Representação Holográfica
Wu Shu Xue – Pontos de Transporte

O Dr. Young realiza uma separação teórica para os diferentes

tipos de correspondências holográficas como:

•大太极 dà tài jí Grande

•中太极 zhōng tài jí Médio

•小太极 xiǎo tài jí Pequeno

•微太极 wēi tài jí Micro



Representação Holográfica
Wu Shu Xue – Pontos de Transporte



Tratamento
Protocolos Clássicos

通玄指要赋
tōng xuán zhǐ yào fù

Ode sobre a Compreensão dos Mistérios e Indicações Importantes

X 且如行步难移，太冲最奇。
qiě rú xíng bù nán yí，tài chōng zuì qí。

Se o circular se apresenta com dificuldade,

F3 (Taichong) efeito único de verdade.



Tratamento
Protocolos Clássicos

马丹阳天星十二穴治杂病歌
mǎ dān yáng tiān xīng shí èr xué zhì zá bìng gē

Canção dos Doze Pontos Estelares de Ma Dan Yang

para Doenças Variadas

太冲足大趾，节后二寸中。
动脉知生死，能医惊痫风，
tài chōng zú dà zhǐ，jié hòu èr cùn zhōng。
dòng mài zhī shēng sǐ，néng yī jīng xián fēng，

F3 (Taichong) no grande dedo pé pode encontrar,

Dois cun atrás da articulação pode localizar,

Vida e morte, sua pulsação pode determinar,

Crises convulsivas associadas com Vento pode tratar,



Tratamento
Protocolos Clássicos

马丹阳天星十二穴治杂病歌
mǎ dān yáng tiān xīng shí èr xué zhì zá bìng gē

Canção dos Doze Pontos Estelares de Ma Dan Yang

para Doenças Variadas

咽喉并心胀，两足不能行，
七疝偏坠肿，眼目似云朦，
yān hóu bìng xīn zhàng，liǎng zú bùn éng xíng，
qī shàn piān zhuì zhǒng，yǎn mù sì yún méng，

Casos de garganta e peito em distensão,

Ambos os pés que não conseguem movimentação,

Os sete tipos de hérnias com sensação de tração,

Névoa obscura que dificulta a visão,



Tratamento
Protocolos Clássicos

马丹阳天星十二穴治杂病歌
mǎ dān yáng tiān xīng shí èr xué zhì zá bìng gē

Canção dos Doze Pontos Estelares de Ma Dan Yang

para Doenças Variadas

亦能疗腰痛，针下有神功。
针三分，灸三壮。

yì néng liáo yāo tòng，zhēn xià yǒu shén gōng。
zhēn sān fēn，jiǔ sān zhuàng。

Também é indicado para a lombalgia tratar,

Agulhando para baixo efeito miraculosos vai apresentar.

Agulhar a 3 fen, 3 cones de moxa.



Tratamento
Protocolos Clássicos

玉龙歌
yù lóng gē

Canção do Dragão de Jade

XXVII 行步艰难疾转加, 太冲二穴效堪夸, 更针三里, 中封穴, 去
病如同用手爪
xíng bù jiānnán jí zhuǎn jiā, tài chōng èr xué xiào kān kuā,

gèng zhēn sān lǐ, zhōng fēng xué, qù bìng rútóng yòng shǒu zhuǎ

Doença com dificuldade crônica para caminhar,

F3 (Taichong), os dois pontos selecionar,

E36 (Zusanli) e F4 (Zhongfeng) agregar,

A doença como com a mão poderá curar.



Tratamento
Protocolos Clássicos

胜玉歌
shèng yù gē

Canção Vitoriosa sobre o (Dragão de) Jade

XI 若人行步苦艰难, 中封太冲针便痊
ruò rén xíng bù kǔ jiān nán, zhōng fēng tài chōng zhēn biàn quán

Nos casos de dificuldade para caminhar,

F4 (Zhongfeng) e F3 (Taichong) podem curar.



Tratamento
Protocolos Clássicos

杂病穴法歌
zá bìng xué fǎ gē

Canção da Seleção de Pontos para Doenças Variadas

X 赤眼迎香出血奇, 临泣太冲合谷侣
chì yǎn yíng xiāng chū xuè qí, lín qì tài chōng hé gǔ lǚ

Olhos vermelhos, IG20 (Yingxiang) apresenta efeito sangrando,

VB41 (Zulinqi), F3 (Taichong) e IG4 (Hegu) acompanhando.



Tratamento
Protocolos Clássicos

杂病穴法歌
zá bìng xué fǎ gē

Canção da Seleção de Pontos para Doenças Variadas

XII 鼻塞鼻痔及鼻渊, 合谷太冲随手取
bí sè bí zhì jí bí yuān, hé gǔ tài chōng suí shǒu qǔ

Entupimento do nariz, sinusite e obstrução nasal,

IG4 (Hegu) e F3 (Taichong) dão um efeito colossal.



Tratamento
Protocolos Clássicos

杂病穴法歌
zá bìng xué fǎ gē

Canção da Seleção de Pontos para Doenças Variadas

XX 手指连肩相引疼, 合谷, 太冲能救苦
shǒu zhǐ lián jiān xiāng yǐn téng, hé gǔ, tài chōng néng jiù kǔ

Dor que do ombro até os dedos corre,

IG4 (Hegu) e F3 (Taichong) o paciente socorre.



Tratamento
Protocolos Clássicos

百症赋
bǎi zhèng fù

Ode das Cem Enfermidades

XXVIII 太冲泻唇喎以速愈, 承浆泻牙疼而即移
tài chōng xiè chún wāi yǐ sù yù, chéng jiāng xiè yá téng ér jí yí

F3 (Taichong) dispersado para tratar a boca desviada,

VC24 (Chengjiang) em dispersão para a dor de dente ser tratada.



Tratamento
Protocolos Clássicos

席弘赋
xí hóng fù

Ode de Xi Hong

VI 手连肩脊痛难忍，合谷针时要太冲。
shǒu lián jiān jǐ tòng nán rěn，hé gǔ zhēn shí yào tài chōng。

Dor intensa que atinge as costas e ombro correndo da mão,

IG4 (Hegu) e depois F3 (Taichong) não falte não.



Tratamento
Protocolos Clássicos

席弘赋
xí hóng fù

Ode de Xi Hong

XXXIII 更向太冲须引气，指头麻木自轻飘。
gèng xiàng tài chōng xū yǐn qì，zhí tou má mù zì qīng piāo。

F3 (Taichong) é necessário para o Qi guiar,

Adormecimento da cabeça e dedos que não se pode eliminar.



Tratamento
Protocolos Clássicos

针经摘英集
Zhēn Jīng Zhāi Yīng Jí

治产生理不顺，或横或顺，胎死腹中，胞衣不下：
太冲、合谷、三阴交。
zhì chǎn shēng lǐ bù shùn, huò héng huò shùn, tāi sǐ fù zhōng, bāo yī bù xià:

tài chōng, hé gǔ, sān yīn jiāo.

Trata má posição do feto, seja horizontal seja vertical, feto morto dentro do útero,

retenção de placenta: F3 (Taichong), IG4 (Hegu), BA6 (Sanyinjiao).



Tratamento
Protocolos Clássicos

针灸甲乙经
Zhēn Jiŭ Jiă Yĭ Jīng

乳痈，太冲，复溜。
rǔ yōng，tài chōng，fù liū。

Yong (abscesso 痈 yōng) na mama, F3 (Taichong) R7 (Fuliu).



Tratamento
Protocolos Clássicos

针灸甲乙经
Zhēn Jiŭ Jiă Yĭ Jīng

痉，互引善惊，太冲主之。
jìng，hù yǐn shàn jīng，tài chōng zhǔ zhī。

Espasmo, convlusão, F3 (Taichong) controla.


