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Resumo 

 

A técnica de Acupuntura do Mestre Tung, coincide com a lei de preservação da 

saúde chinesa, sendo consequência da harmonia entre céu, terra e homem, no qual busca 

resolver desarmonias entre Qi e Xue e desobstruir os canais, sendo dividida em 10 áreas e 

2 regiões, onde observou que o fluxo de Qi se direciona da extremidade ao centro do ser 

humano, o método Dào Ma ou Cavalos de agrupamento de pontos relaciona 2 a 3 pontos 

combinados em uma linha ou canal, com o objetivo de alcançar resultados mais efetivos. 

Segundo a V Diretriz Brasileira (2013), a classificação das dislipidemias observa 

alterações em LDL-C, HDL, TG, como principais fatores de risco são: Fumo e Diabetes, 

visando prevenir a Aterosclerose, problemas cardíacos, recomendando alterações no Estilo 

de Vida, Dietéticas e Atividades Físicas e recomenda alterações no Estilo de Vida, 

Dietéticas e Atividades Físicas. Nas doenças Reumáticas à participação da anormalidade 

inflamatória e autoimune no processo aterogênico e na trombogênese. O sistema imune 

está envolvido na patogênese da aterosclerose: componentes inflamatórios da resposta 

imune, assim como elementos autoimunes (autoanticorpos, autoantígenos e linfócitos 

autorreativos). Como Objetivo da pesquisa foi realizar estudo da ação da Acupuntura do 

Mestre Tung em Paciente com Hipertrigliceridemia e Fatores Reumatoides. Para o alcance 

do objetivo proposto, optou-se pelo tipo de Pesquisa: Relato de Caso Clínico selecionado. 

Foram utilizadas as seguintes ferramentas durante a pesquisa: Questionário Crânio-Caudal, 

Técnica particular do Mestre Tung para agulhamento e seleção de pontos da MC como a 

Dào Ma, Técnica da Crâniopuntura para seleção da lateralidade do corpo, Avaliações da 

MC por Pulsologia e leitura da Língua, como métodos diferenciais. Sendo todos os 

métodos submetidos pelo mesmo formando em Acupuntura, com 23 seções entre Setembro 

de 2016 e Janeiro de 2017. Realizando a análise comparativa dos exames sanguíneos, 

alteração nos índices ligados a doenças inflamatórias: observa-se redução de Leucocitose e 

Neutrófilos, da Proteína-C reativa, Creatinina, Transaminases, Fosfatase Alcalina e Gama 

GT. Pela MC na observação da Língua são observadas: fissuras no centro da língua 

durante todo o período de atendimento, indicando falta de circulação de Sangue (Xue) e/ou 

Líquidos Corporais (Jin Ye), com alteções desde a Raiz, Baço (Pi) e Estômago (Wei) 

principalmente, até região de Pulmão (Fei) e com o passar dos atendimentos observou-se 

redução da sua profundidade, diminuição do numero de fissuras, profundidade e extensão 

das fissuras. Na observação do Pulso, para Yamamoto (1998), o pulso rápido representa 

geralmente um aumento do Yang Qi, podendo indicar em uma patologia de calor o 

consumo do Yin Qi e o consumo da Agua Yin pelo fogo Yang, gerando a produção de 

Umidade/Mucosidade no órgão ou víscera (Zang/Fu) afetado, no transcorrer dos 

atendimentos a frequência da pulsação atingiu a faixa desejada entre 78 e 80 Bmp durante 

algumas seções, até que ocorreu a crise levando a paciente para o hospital e a frequência 

do pulso aumentou sua variação e culminando na cirurgia e retirada da Vesícula Biliar 

(Dan). Observando as reduções nos índices dos fatores enzimáticos, ligadas às funções do 

Fígado e a fibromialgia, a redução de seus fatores corroborando com a opinião do médico 

que acompanhou a cirurgia, realizou a biópsia e observou as condições do Fígado (Gan) e 

Canais e informou estarem em melhores condições do que as que se apresentavam nos 

exames. Indicando que a aplicação da técnica de acupuntura pode ter influenciado 

positivamente na melhora do quadro clínico, acompanhando as alterações dos sinais da 

MC, como alterações da língua: com redução das fissuras, alterações no descoramento da 

saburra e veias sublinguais, também alterações da frequência do pulso. 

 

Palavras-chave: Mestre Tung, MC, Dislipidemia, Fatores Reumatoides. 



Summary 

 

           Master Tung's acupuncture technique coincides with the law of preservation of 

Chinese health, being a consequence of harmony between heaven, earth and man, in which 

it seeks to resolve disharmonies between Qi and Xue and unclog the channels, being 

divided into 10 areas and 2 Regions, where it was observed that the flow of Qi is directed 

from the end to the center of the human being, the Dào Ma or Horse method of grouping of 

points relates 2 to 3 points combined in a line or channel, in order to reach more effective 

results. According to the V Brazilian Guideline (2013), the classification of dyslipidemias 

observes changes in LDL-C, HDL, TG, as the main risk factors are: Smoking and 

Diabetes, aimed at preventing Atherosclerosis, cardiac problems, recommending lifestyle 

changes, Dietary and Physical Activities and recommends changes in Lifestyle, Dietetics, 

and Physical Activities. In Rheumatic diseases the participation of inflammatory and 

autoimmune abnormalities in the atherogenic process and in thrombogenesis. The immune 

system is involved in the pathogenesis of atherosclerosis: inflammatory components of the 

immune response, as well as autoimmune elements (autoantibodies, autoantigens and 

autoreactive lymphocytes). As objective of the research was to study the action of the 

Master Tung Acupuncture in Patient with Hypertriglyceridemia and Rheumatoid Factors. 

To reach the proposed objective, we chose the type of Research: Selected Clinical Case 

Report. The following tools were used during the research: Skull-Caudal Questionnaire, 

Tung Master's particular technique for needlework and selection of MC points such as Dào 

Ma, Craniopuncture Technique for the selection of laterality of the body, MC evaluations 

by Pulsology and reading of Language as differential methods. All the methods were 

submitted by the same form in Acupuncture, with 23 sections between September 2016 

and January 2017. Comparative analysis of the blood tests revealed changes in the indexes 

related to inflammatory diseases: reduction of Leukocytosis and Neutrophils, Protein C-

reactive, Creatinine, Transaminases, Alkaline Phosphatase and GT Range. MC observed in 

the tongue are: fissures in the center of the tongue throughout the period of service, 

indicating lack of Blood circulation (Xue) and / or Body Fluids (Jin Ye), with alterations 

from the Root, Spleen (Pi) and Stomach (Wei) mainly, To the Lung (Fei) area and with the 

passage of the consultations it was observed a reduction of its depth, a decrease in the 

number of cracks, depth and extent of cracks. In Pulse's observation, for Yamamoto 

(1998), the rapid pulse generally represents an increase of the Yang Qi, and can indicate in 

a heat pathology the consumption of the Yin Qi and the consumption of the Yin Water by 

the Yang fire, generating the Moisture / Mucus in organ or viscera (Zang / Fu) affected, in 

the course of the visits the pulse rate reached the desired range between 78 and 80 Bmp 

during some sections, until the crisis took the patient to the hospital and the frequency of 

the pulse increased Its variation and culminating in surgery and removal of the gallbladder 

(Dan). Observing the reductions in the indexes of enzymatic factors, linked to the functions 

of the liver (Gan) and fibromyalgia, the reduction of its factors corroborating with the 

opinion of the doctor who accompanied the surgery, performed the biopsy and observed 

the conditions of Liver and Canals and reported being in better Conditions than those in the 

examinations. Indicating that the application of the acupuncture technique may have had a 

positive influence on the improvement of the clinical condition, following the changes in 

the signs of MC, such as tongue alterations: with reduction of fissures, changes in saburra 

bleaching and sublingual veins, changes in pulse rate. 

 

 

Key words: Master Tung, MC, Dyslipidemia, Rheumatoid Factors.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A técnica de Acupuntura de escolha, foi desenvolvida pelo Mestre Tung e sua 

família, no princípio era restrito seu conhecimento, até que o último membro da família 

Tung a popularizou, ensinado a discípulos selecionados por ele, essa técnica é semelhante 

aos agrupamentos apresentados no Clássico Sistemático de Acupuntura e Moxabustão 

(Zhen Jiu Jia Yi Jing) e coincidem com a lei de preservação da saúde chinesa, sendo 

consequência da harmonia entre céu, terra e homem, no qual busca resolver desarmonias 

entre Qi e Xue e desobstruir os canais. Sendo dividida em 10 áreas e 2 regiões, e 

numerados dentro de cada grupo. Observou que o fluxo de Qi se direciona da extremidade 

ao centro do ser humano, descendo pelas mãos e subindo pelos pés em direção ao tronco e 

cabeça. O discípulo "Dr. Chen" menciona que o Mestre Tung avaliava o paciente e 

correlacionava a doença/desordem com os cinco Órgãos (Zang) ou com o respectivo canal 

doente e agulhava os pontos dos respectivos grupos, (Chuam, 2015). 

Os pontos Tung têm descrição e características próprias, além disso, a Técnica 

Tung vem de uma tradição familiar que precede o sistema tradicional de 14 canais, a 

origem e o princípio de cada ponto do Mestre Tung segue a lei dos Cinco Elementos 

(行五行, WǓ XÍNG) e os canais dos 5 Zang (五脏, WǓ ZÀNG). Cada ponto possui seu 

próprio caminho que o conecta diretamente aos 5 Zang (Yau, 2016).  

Dào Ma ou Cavalos é um método de agrupamento de pontos, no qual relaciona 2 a 

3 pontos combinados em uma linha ou canal pelo Mestre Tung, com o objetivo de alcançar 

resultados mais efetivos, (Alex Costa, 2016). No agulhamento são feitos estímulos pelos 

métodos de ativação: ¨Rotação Ascendente¨, ¨Rotação Descendente¨ e ¨Retenção da 

agulha¨ (Chuam, 2015). 

Segundo o (institutomastertung.com.br, ultimo acesso 02/2017) a introdução da 

agulha, provoca uma reação inflamatória em resposta a essa mínima lesão, ocorre  a 

chegada de opióides, substâncias responsáveis pela produção do efeito analgésico local. 

Outras substâncias que chegam ao local são os fibroblastos (responsáveis pela 

cicatrização e regeneração celular), acelerando os processos de recuperação das lesões. Os 

pontos de acupuntura são pontos específicos na pele, e quando estimulados ativam  áreas 

no cérebro, que respondem  liberando os neurotransmissores, essas substâncias são 

responsáveis pela comunicação entre as células nervosas, fundamentais para a  função 

cerebral e  comando das funções fisiológicas de todo o organismo (gastrointestinais, 
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respiratório, cardíaco, emocional e outros). Os neurotransmissores, ainda iníbem a 

transmissão dolorosa ao sistema nervosos central, reduzindo a atividade elétrica do 

nervo, assim, diminuindo a dor e relaxando a musculatura. Mais de uma dezena de 

neurotransmissores é liberada em diversos centros do sistema nervoso, por isso os efeitos 

da acupuntura são muito amplos e variados. No cérebro, mais especificamente no centro do 

hipotálamo-hipófise, ocorre liberação simultânea de duas importantes substancias: as 

endorfinas e o ACTH (hormônio adrenocórticotrófico). A endorfina penetra no líquido 

céfaloraquidiano e na circulação sanguínea e diminui a dor. O ACTH induz a liberação de 

cortisol na glândula suprarenal que atua como um anti-inflamatório natural. 

Segundo a V Diretriz Brasileira (2013), a classificação das dislipidemias por 

alteração de genes pode causar: Hipercolesterolemia Isolada: elevação isolada do LDL-C 

(≥ 160 mg/dl); Hipertrigliceridemia Isolada: elevação isolada dos TGs (≥ 150 mg/dl) que 

reflete o aumento do número e/ou do volume de partículas ricas em TG, como VLDL, IDL 

e quilomícrons. Como observado, a estimativa do volume das lipoproteínas aterogênicas 

pelo LDL-C torna-se menos precisa à medida que aumentam os níveis plasmáticos de 

lipoproteínas ricas em TG. Portanto, nestas situações, o valor do colesterol não-HDL pode 

ser usado como indicador de diagnóstico; Hiperlipidemia Mista: valores aumentados de 

LDL-C (≥ 160 mg/dl) e TG (≥ 150 mg/dl). Nesta situação, o colesterol não-HDL também 

poderá ser usado como indicador. Nos casos em que TGs ≥ 400 mg/dl, o cálculo do LDL-C 

pela fórmula de Friedewald é inadequado, devendo-se então, considerar a hiperlipidemia 

mista quando CT ≥ 200 mg/dl; HDL-C baixo: redução do HDL-C (homens < 40 mg/ dl e 

mulheres < 50 mg/dl) isolada ou em associação a aumento de LDL-C ou de TG. 

Os principais fatores observados são CT, LDL-c, HDL-c, TG (triglicérides), 

Colesterol não-HDL, Fumo e Diabetes, visando prevenir: Aterosclerose, problemas 

cardíacos (AVC, Morte cardiovascular, entre outros).  

Aterosclerose caracteriza doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, principalmente camada íntima de 

artérias de médio e grande calibre, com maior fator de risco Dislipidemia, HA e 

Tabagismo. (V Diretriz Brasileira, 2013)  

Os níveis séricos de colesterol total (CT) e triglicérides (TG) se elevam em função 

do consumo alimentar aumentado de colesterol, de carboidratos, de ácidos graxos 

saturados, de ácidos graxos trans e de excessiva quantidade de calorias. Por isso a seleção 

adequada destes itens poderá contribuir de maneira eficaz no controle das dislipidemias. 

Recomendando alterações no Estilo de Vida, Dietéticas e Atividades Físicas. (V Diretriz 

Brasileira, 2013) 
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As doenças Reumáticas Autoimunes, incluindo Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(LES), Artrite Reumatoide, Síndrome Antifosfolípide, Esclerose Sistêmica Progressiva, 

Síndrome de Sjögren, Vasculite Sistêmica primária e Psoríase, estão associadas a maiores 

índices de morbidade e mortalidade CVs. A associação se deve ao aumento da prevalência 

de fatores de risco convencionais para aterosclerose, ao uso de fármacos com potencial 

efeito aterogênico como corticóides, e à participação da anormalidade inflamatória e 

autoimune no processo aterogênico e na trombogênese. O sistema imune está envolvido na 

patogênese da aterosclerose: componentes inflamatórios da resposta imune, assim como 

elementos autoimunes (autoanticorpos, autoantígenos e linfócitos autorreativos), 

contribuem para a vasculite inflamatória e para a disfunção endotelial. Embora pacientes 

com doenças autoimunes possam apresentar risco CV mais elevado, não há indicação de 

terapia com estatinas em prevenção primária com base exclusivamente na presença da 

doença autoimune. Caso seja necessário o uso de fármacos hipolipemiantes, sua utilização 

deve ser fundamentada pelas recomendações para as populações não portadoras de doenças 

autoimunes, (V Diretriz Brasileira, 2013). 
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2 OBJETIVO 

 

 

Estudar a ação da Acupuntura do Mestre Tung em Paciente com 

Hipertrigliceridemia e Fatores Reumatoides. 

 

 

3 SELEÇÃO DE PESQUISA  

 

 

Para o alcance do objetivo proposto, optou-se pelo tipo de Pesquisa: Relato de Caso 

Clínico selecionado. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Foram utilizadas as seguintes ferramentas durante a pesquisa: 

Questionário Crânio-Caudal: São feitas perguntas observando todos os pontos 

relevantes para a MC, a partir do crânio ate a extremidade oposta. 

Técnica particular do Mestre Tung para agulhamento e seleção de pontos da MC 

como a Dào Ma, que utiliza pontos em uma linha para apresentar mais força no tratamento. 

Técnica da Crâniopuntura, para seleção da lateralidade do corpo, agulhando o lado 

que estiver mais sensível no momento da aplicação da acupuntura, para isso são 

pressionados os pontos R25 da MC alternadamente de cada lado do corpo, sendo 

necessária para aplicação da técnica do Mestre Tung. 

Avaliações da MC por Pulsologia e leitura da Língua, como métodos diferenciais. 

Sendo todos os métodos submetidos pelo mesmo formando em Acupuntura, após 

sua capacitação técnica e prática em aulas/laboratório e avaliados pela Orientadora do TCC 

Profa Fabiana Conte.  
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4.1 COLETA DE DADOS 

    

 

Foi feito atendimento individual de Acupuntura pelo método do Mestre Tung por 

20 semanas totalizando 23 seções, sendo dividido em dois períodos entre Setembro de 

2016 e Janeiro de 2017: o Primeiro com aplicações uma (1) vez por semana e o Segundo, 

três (3) vezes por semana, utilizando os pontos selecionados, conforme Protocolo de 

Tratamento do Mestre Tung, observando o Grupo e função dos pontos. (Anexo 2) 

 

 

5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

 

A pesquisa foi avaliada por Comitê de Ética (CEP) da EBRAMEC para sua 

validação e Assinatura de Termo Livre Consentimento Esclarecido (TLCE - Anexo1) antes 

de ser iniciado o estudo clínico e aplicação das técnicas da MC. 

 

 

6 AVALIAÇÃO DA PACIENTE 

 

 

Queixa Principal: Má digestão, apresentando refluxo se comer à noite, ansiedade e 

irritabilidade, alteração de colesterol e triglicérides, peso nas pernas e em todo o corpo. 

Foi observada na avaliação inicial, com uso de Questionário e observação de 

Exames Laboratoriais a presença de: Colesterolemia, Fibromialgia e Ansiedade. 

A cada seção foram coletados dados por: Questionário oral, leitura de Pulso e 

Língua. E exames laboratoriais: anterior ao início da pesquisa, no transcorrer e ao final da 

mesma.  
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6.1 HISTÓRICO MEDICAMENTOSO 

 

 

Uso atual: Vit D, Omega3, Prestique 100mg 1x ao dia (antidepressivo e controle de 

fibromialgia). 

Profenide, Buscopan e Tramal após crise no dia 24/12/2016. 

 

 

 

6.2 HISTÓRICO FAMILIAR 

 

 

Pai: Glaucoma, Hipertensão, Colesterol; Avô: Câncer intestinal, Diabetes; Avó: 

Hipertensão; Tia e Mãe: alterações de hormônios tireoidianos. 

 

 

 

7 DIAGNÓSTICO MC 

 

 

 Umidade e Calor no Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan), Calor no Estômago 

(Wei).  
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8 ANÁLISE DE DADOS 

  

Tabela 1: Análise comparativa dos exames clínicos 

 25/06/2016 24/12/2016 13/01/2017 Valores de referencia  

Eritrócito  4,81 4,69 1,9 a 5,0  106/mm3  

Hemoglobina  12,8 12,6 12 a 15,5 g/dL  

Hematócrito  36,2 37,6 35 a 45 %  

Hcm  26,6 26,9 26 a 34 pg  

Vcm  79,4 80,2 82 a 96 μm3  

      

Leucócitos  11.870 9.140 3500 a 10500 103/mm3  

Neutrófilos  8.440 5.480 1700 a 7000           

Eosinófilos  260 290 50 a 500                

Basófilos  20 60 0 a 300   

Linfócitos  2.520 2.750 900 a 2900  

Monócitos  630 560 300 a 900  

      

Plaquetas  307.000 329.000 150.000 a 450.000  
Volume 

plaquetário 

médio 

 9,7 10,1 9,2 a 12,6  

      

Proteína c-

reativa 

0,99 0,66 1,02 Doenças inflamatórias: >0,5 

mg/dl 

 

Ureia  26 30 10 a 50  

Creatinina 0,50 0,63 0,58 0,6 a 1,1  

Sódio  140 139 136 a 145  

Potássio  3,9 3,8 3,5 a 4,5 mEq/L  

      

AST (TGO)  87 22 Ate 31 ui/L  

ALT (TGP)  43 20 Ate 31 ui/L  

Fosfatase 

alcalina 

 123 130 35 – 104 ui/L  

Gama GT  168 94 8 a 41 ui/L  

Amilase  54 51 29 a 100 ui/L  

      
Tamanho 

Cálculos biliares 
 1,1 1,0 cm  

 

 

 

Análise comparativa de Hemograma: Na série vermelha do sangue (Xue): 

Contagem de eritrócitos (CE), Dosagem da hemoglobina (Hb), Hematócrito (Ht), Volume 

Corpuscular Médio (VCM) e Hemoglobina Corpuscular Média (HCM). Não foram 

observadas alterações significativas, com leve aumento do Hcm e do Vcm. 

 

Contagem diferencial de Leucócitos (CDL): Neutrófilos (Bastonetes e 

Segmentados), Eosinófilos, Basófilos, Linfócitos, Monócitos. Plaquetas são analisadas 
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quantitativamente. Houve redução dos índices de Leucócitos, saindo de uma 

Leucocitose reativa, observada em quadros: infeccioso, inflamatório, necrose tecidual 

e doença metabólica, segundo (Naoum, 2017) e Neutrófilos se estabelecendo dentro 

dos padrões normais, os outros fatores permaneceram dentro dos padrões.  

 

A proteína-C reativa: usado como indicador de doenças inflamatórias, houve 

redução do índice entre o primeiro e o segundo exame e aumento para o terceiro, 

permanecendo acima do limite definido como ideal.  

 

Ureia, Sódio e Potássio, se mantiveram dentro dos padrões.  

 

A Creatinina no início estava abaixo do padrão, com o transcorrer dos atendimentos 

aumentou entrando na faixa regular e reduziu novamente ficando abaixo do padrão.   

 

As transaminases (AST, ALT), produzidas no fígado (Gan), estão presentes no 

citoplasma e mitocôndria e seus altos níveis indicam comprometimento celular, alterações 

do sistema hepático (Necrose, Congestão, Eclampsia), Pancreatite Aguda, Anemia 

Hemolítica, doenças Musculo Esqueléticas. Apresentaram redução significativa, ficando 

abaixo dos limites definidos. 

 

Fosfatase Alcalina, observou-se seu aumento, sendo esta enzima ligada a 

alterações no Fígado (Gan), Vias Biliares (Dan) e Ósseas, estando aumentada no caso de 

Colecistite. 

 

Gama GT, indica qualquer doença que destrua as células do fígado (Gan), 

obstruções de ductos biliares, inflamações ou infecções. Observou-se sua redução, 

chegando próximo ao limite padrão. 

 

Amilase permanecendo dentro do padrão. 
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9 ANÁLISE DE ATENDIMENTOS 

 

Tabela 2: Dados dos atendimentos 

 

16/09/16 Frequência: 89 - Pulso: rápido, superficial, cheio. Língua vermelha, 

descoramento da saburra no Estomago (Wei), com fissuras, quase sem saburra, sem 

estagnação sublingual. 

Escolha: Lado Esquerdo. 

Reações: Sentiu formigamento na cabeça no ponto 1010.01 

 

 

 

23/09/16 Frequência: 87 - Pulso: médio, curto, fino. 

Língua vermelha, saburra branca fina e fissuras no centro, ponta vermelha. 

Parou o refluxo, e a ansiedade passou por 4 dias, Voltou após estresse no trabalho. 

Escolha: Lado Esquerdo.  

Reações: Sentiu frio no corpo ao final da seção. 

 

 

 

04/10/16 Frequência: 82 - Pulso: cheio, médio, 

forte, na direita forte no baço, lábio pálidos. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: No ponto 77.21 sentiu Qi em 

onda/vibração durante o agulhamento. Na retirada 

77.19 e 77.21 sentiu dor e no local do 77.21 ficou 

inchado, nenhum ponto sangrou. Ao final o pulso 

apresentava menos força e lábios mais corados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

07/10/16 Frequência: 83 -  Pulso: cheio, forte, 

rápido, tenso. Língua rosado-avermelhada com 

petéquias, saburra espessa, com descoramento e 

região avermelhada, levemente úmida. Sublingual 

com veias mais evidentes. Peso nas pernas 

permanece, outros melhoraram. Respiração esta 

melhor e soltando catarro, a voz esta fraca, 

começou uma gripe há alguns dias, dormiu bem. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: Sentiu dor ao agulhar o 77.19 e 1010.01 

 

 

 

17/10/16 Frequência: 80 - Pulso: cheio, forte, mais superficial nas posições do Baço (Pi) e 

Rim (Shen). Língua rosada, saburra grossa e ressecada, descoramento na região da raiz, 

Sem estagnação sublingual. Rosto esta ficando oleoso e com espinhas. No corpo a pele 

menos seca. Peso nas pernas permanece. Passou pela gripe sem usar medicação entre a 

última aplicação e essa. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Referiu dor 77.19 e 77.21, 1010.02 e 1010.05. Refluxo parou, diminuiu a ansiedade. 

Sangrou 1010.01 

 

 

05/11/16 – Frequência: 76 – Pulso direito: forte, curto, superficial no Pulmão (Fei), médio 

no Baço (Pi) – esquerda: Cheio, forte, superficial no Coração ((Xin) e Estomago (Wei). 

Língua: rosada, inchada, marca de dentes, úmida, saburra fina e branca. Teve refluxo 1 dia, 

tem dormido mal.  

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: Sentiu dor no 77.19 e nos 3 pontos da cabeça na inserção da agulha durante o 

atendimento. Sangrou apenas 1010.01 
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09/11/2016 – Frequência: 76 – Pulso direito: médio, curto, forte no Pulmão (Fei) - 

esquerda: médio, cheio, irregular, forte no Baço (Pi). Teve refluxo por ter comido após as 

23hrs, continuam saindo espinhas na face, apresenta coceira na garganta, ouvido e olhos. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: Dor nos pontos 77.17, 77.19 e dor irradiando por alguns minutos nos pontos 

1010.02 e 1010.05 

 

17/11/16 – Frequência: 78 – Pulso: Direita: 

cheio, forte no Estomago (Wei), médio. Língua 

rosada, úmida, saburra branca fina com 

descoramento no Estomago (Wei), leve 

estagnação sublingual. Dor no ombro e cervical 

por carregar bolsa pesada, tendinite afetada, pois 

ficou muito tempo digitando, está desanimada. 

Teve dor de cabeça frontal com dor nos olhos e alergia que continua (coça olho, boca, 

nariz) usou colírio antialérgico. Estomago (Wei) está normal, não teve refluxo, peso nas 

pernas diminuiu e pele esta menos seca.  

Escolha: Lado Esquerdo  

Reações: Durante aplicação apresentou dor no 77.21 e 1010.05 

 

 

 

24/11/16 – Frequência: 80 - Pulso: direito e 

esquerdo: médio, cheio, forte, na direita 

superficial no Baço (Pi). Língua: rosada, leve 

marca de dente, ponta vermelha com petéquias, 

saburra fina, fissura central e laterais no 

aquecedor médio e inferior, úmida, sem 

estagnação sublingual. 

Pernas sentindo mais leve, por observação: região do ba6 menos inchada.  

Escolha: Lado Direito,  

Reações: No ponto 77.21 dor e choque na ponta dos dedos do pé e logo passou. E choque 

no ponto 1010.05. Começou a sentir sono/relaxamento no meio da seção. 
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01/12/2016 – Frequência 80 – Pulso: cheio, 

médio e forte. Língua: rosada com ponta 

vermelha, saburra fina branca com descoramento 

no Estomago (Wei), leve estagnação sublingual. 

Sem queixas. Leve inchaço nas pernas.  

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: choque ao agulhar no ponto 1010.01 

 

 

08/12/2016 – Frequência 80 – Pulso: curto, 

médio, tenso. Língua: rosada, quase sem saburra, 

fissuras, petéquias ponta da língua e corpo e leve 

estagnação sublingual. Esta diminuindo o 

ressecamento da pele e oleosidade do couro 

cabeludo. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: pequeno choque em 77.19, 77.21 e 1010.01, sangrou ao retirar a agulha de 

1010.02. 

 

 

 

16/12/2016 – Frequência 77 – Pulso lado direito: 

curto, fino, irregular, tenso, médio e lado 

esquerdo: cheio, escorregadio, profundo. 

Língua: rosada, saburra branca media 

descoramento na região media. Não dormiu, mas 

comeu bem durante a semana, estresse, refluxo, 

coceira nos olhos, cabelo mais oleoso e com 

caspa, peso nas pernas, dor nas articulações das mãos, garganta seca e irritada, pele com 

mais áreas ressecadas.  

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: dor em todos os pontos da acupuntura, após 25 min do inicio teve sensação de 

congelamento e dor no pé esquerdo, descendo a partir do ponto 77.19, ao final da seção 

ficou com reflexos lentos. 

 

 



20 
 

 

22/12/2016 – Frequência 90 – Pulso curto, 

médio, forte, tenso, em corda. Língua: rosada, 

saburra fina branca, pouco úmida, sem 

descoramento, apresenta fissuras, sem estagnação 

sublingual. Apresentou dor no Estomago (Wei) e 

gastrite, antes de dormir e depois de acordar por 

alguns dias, refluxo, dor em todo o corpo e 

articulações, estresse, pele ressecada, falta de ar. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: dor e choque que irradiou para o pé no ponto 77.19 e dor em 77.21 e 1010.01, 

perda de sensibilidade na perna esquerda durante a aplicação, ao final a frequência baixou 

para 80. 

 

 

29/12/2016 – Frequência 81 – Pulso cheio, 

médio, forte, tenso. Língua: rosada, saburra fina 

branca, úmida, fissuras, leve estagnação 

sublingual. Foi ao medico as pressas dia 25/12 

por fortes dores, sendo identificada inflamação e 

cálculos na Vesícula Biliar (Dan), sendo 

realizados exames de Sangue (Xue) para fatores 

enzimáticos, Apresenta: leve inflamação de garganta, dor ao fazer movimentos da cintura 

pélvica. Esta medicada com: Profenide e Buscopan (8/8 hrs). Inchaço na face, braços e 

pernas. Pele mais ressecada nos tornozelos e couro cabeludo oleoso. Permanece refluxo e 

peso no Estomago (Wei).  

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor 77.19, 77.21 e 1010.05, logo após o agulhamento começou a sentir perda de 

reflexos e após 25min de agulhamento o ponto f5 (luo) começou a pulsar na perna 

esquerda, oposta ao agulhamento, sangrou na retirada do ponto 1010.01 
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01/01/2017 – Frequência 90 – Pulso: cheio, forte, 

rápido, médio, tenso. Língua: rosada, ponta 

vermelha, úmida, saburra branca grossa e 

pegajosa com descoramento no Estomago (Wei), 

estagnação sublingual. Diminuiu a dor no corpo, 

garganta e peso no Estomago (Wei), 

ressecamento e inchaço no tornozelo aumentaram. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: dor no 77.20 e 77.21, choque no pé esquerdo ao agulhar, Sonolência e perda de 

sensibilidade na perna esquerda 

 

 

 

04/01/2017 – Frequência 75 – Pulso: cheio, 

médio, forte nas posições do Fígado (Gan) e 

Coração (Xin). Língua: rosada, úmida, saburra 

branca fina com descoramento. Cansaço, 

eructação, refluxo e peso no Estomago (Wei) 

diminuíram, mas permanece, queimação no 

Estomago (Wei), esta acordando á noite e demora a dormir, inchaço e ressecamento do 

tornozelo diminuíram. 

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor ao agulhar 77.21, 1010.02 e 1010.05, dor ao retirar ponto 77.21 

 

10/01/2017 – Frequência 81 – Pulso: médio, 

cheio, irregular, forte na posição do Fígado 

(Gan). Língua: rosada, úmida, saburra fina 

branca descoramento no Estomago (Wei), 

estagnação sublingual. Sentindo peso e dor na 

região abdômen lado direito, dor no corpo, 

ressecamento na pele diminuiu, menor inchaço 

no tornozelo. 

Escolha: Lado Direito 

Reações: Dor em todos os pontos, maior no 77.19, choque no pé ao agulhar 77.21, os 3 

pontos da perna ficaram latejando por alguns minutos, nos últimos minutos sentiu 

latejamento no Estomago (Wei), Sonolência durante atendimento.  
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12/01/2017 – Frequência 89 – Pulso direito: 

cheio, médio, forte, tensão no Pulmão (Fei) e 

Fígado (Gan), Pulso esquerdo: curto, médio, 

forte, irregular. Língua: rosada, úmida, saburra 

branca sem descoramento, leve estagnação 

sublingual. Dor/pontada do lado direito do 

abdômen, com inchaço e distensão, menor 

ressecamento da pele. 

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor em todos os pontos, com choque mais forte no ponto 77.21, dor irradiando 

para o ponto B65. Sonolência durante seção, Sangramento ponto 77.17, ao final da seção 

reduziu/cessou sensação de latejamento do abdômen. 

 
 

14/01/2017 – Frequência 74 – Pulso direito: 

cheio, médio, tenso, fino, mais forte na posição 

do Fígado (Gan), Pulso esquerdo: médio, curto. 

Língua: rosada, úmida, saburra branca grossa, 

petéquias no corpo, Sem estagnação sublingual. 

Esta tomando Tramal e esta sentindo menos dor, 

tornozelo menos inchado e pouco ressecado. 

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor pontos 77.19, 1010.02 e 1010.05, sonolência durante a seção.  

 

17/01/2017 – Frequência 84 – Pulso: cheio, 

médio, forte, tenso na posição do Pulmão (Fei). 

Língua: rosada, fina, saburra branca com 

descoramento na região do Estomago (Wei). Dor 

de cabeça durante o dia e na planta do pé direito 

na região do Intestino grosso (Da Chang). 

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor ao agulhar 77.19, 1010.02, 1010.05 e sangrou ao tirar o 1010.05  
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20/01/2017 – Frequência 82 – Pulso: médio, 

cheio, tenso, forte nas posições do Pulmão (Fei) e 

Baço (Pi). Língua: avermelhada, ponta vermelha, 

úmida, saburra fina branca e descoramento no 

Estomago (Wei), estagnação sublingual.  

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: sentiu um leve choque em 77.17 e 1010.02, após a retirada das agulhas sentiu 

calor nos pés por alguns minutos.  

 

 

25/01/2017 – Frequência 79 – Pulso direito: 

cheio, médio, fino, superficial, Pulso esquerdo: 

curto, médio, fino, tenso na posição do Coração 

(Xin). Língua: rosada, fina, saburra branca 

descoramento no centro, estagnação sublingual.  

Realizou Cirurgia para retirada da Vesícula Biliar 

(Dan) no dia 21/01, ficou internada ate dia 23/01 

a tarde, realizou biopsia do Fígado (Gan), teve informação do médico que ele está melhor 

do que o observado nos exames, não encontraram pedras no canal da Vesícula Biliar 

(Dan), teve diarreia dia 24/01, sentia dor abdominal a cada movimento peristáltico e 

tontura. Estufamento do Estomago (Wei), pele ressecada e inchaço dos tornozelos e face. 

Escolha: Lado Esquerdo 

Reações: dor pontos 77.19 e 1010.02 

 

 

27/01/2017 – Frequência 101 – Pulso: cheio, 

médio, forte, tenso. Língua: rosada, fina, saburra 

branca ficando espeça na região media e 

descorada no Estomago (Wei). Estagnação 

sublingual. Lábios pálidos. Leve estufamento no 

abdômen, Não sentiu mais o choque no local da 

cirurgia, pele da perna mais ressecada, aumento 

do inchaço no tornozelo direito, fezes em jato 30 minutos após tomar suco natural de 

laranja. 

Escolha: Lado Direito 

Reações: dor e choque intensos ao agulhar o ponto 77.21 e dor 1010.02 



24 
 

 

31/01/2017 – Frequência: 81 – Pulso: curto, 

médio, forte, cheio, tenso. Língua: rosada, 

saburra branca, fina, com descoramento na 

região do Estomago (Wei), sem estagnação 

sublingual. Abdômen sentindo estufamento, pele 

menos ressecada e apenas leve inchaço nos 

tornozelos e face pouco inchada. Lábios pálidos. 

Agulhamento: Lado Esquerdo. 

Reações: dor ao agulhar os pontos 77.21 e 1010.02, os pontos da cabeça ficaram com 

formigamento e sangrou ponto 77.17 na retirada da agulha. 
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10 CONCLUSAO E RESULTADOS 

 

 

10.1 ANÁLISE PELA LÍNGUA 

 

 

 

Analisando pela MC a língua da paciente, observa-se o corpo com aspecto rosado a 

pálido, indicando possível Deficiência de Yin, semelhante aos lábios levemente pálidos, 

com indicação de leve deficiência de Yin do Baço.  

A saburra (camada de muco que recobre o corpo da língua) se apresenta com 

camada fina e descoramento na região de Estômago (Wei), sendo definida como 

Geográfica, indicando Deficiência de Yin do Estômago (Wei). Em alguns atendimentos se 

observa a Saburra mais grossa/espessa, indicando retenção de umidade no Estomago 

(Wei), o corpo da língua de cor vermelha na área de descoramento indicando deficiência 

de Yin do Rim (Shen). 

São observadas fissuras no centro da língua durante todo o período de atendimento, 

indicando falta de circulação de Sangue (Xue) e/ou Líquidos Corporais (Jin Ye), com 

alteções desde a Raíz, Baço (Pi) e Estômago (Wei) principalmente, até região de Pulmão 

(Fei). Com o passar dos atendimentos se observou redução da sua profundidade, 

diminuição do numero de fissuras, profundidade e extensão das fissuras. 

Região Sublingual/Hipoglosso, quase não se observa a presença de veias ou são 

finas apresentando uma condição de deficiência ou esbranquiçadas com uma condição de 

umidade-frio (mais frequentemente observadas em doenças obstrutivas). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    Imagem 1: Microssistema da Língua pela MC 
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10.2 ANÁLISE PELO PULSO 

 

 

 

A frequência do pulso variou entre 74 a 101 bpm 

(batimento por minuto), durante o período de atendimento. 

Considerando como pulso regular para o gênero 

feminino entre 78 a 80 bpm e rápido acima de 90. 

Para Yamamoto (1998), o pulso rápido representa 

geralmente um aumento do Yang Qi, podendo indicar em uma patologia de calor o 

consumo do Yin Qi e o consumo da Agua Yin pelo fogo Yang, gerando a produção de 

Umidade/Mucosidade no órgão ou víscera (Zang/Fu) afetado, e o Pulso se apresentará 

rápido e forte, não indicando um agravamento do quadro, caso o pulso permaneça rápido e 

fique fraco/flexível, se torna preocupante com uma redução do Yin Qi.  

Na paciente observa-se a presença de acúmulo de umidade-calor em Zhong Jiao 

(Aquecedor Médio), apresentando sensação de corpo pesado e fadiga, manifestação por 

deficiência/esgotamento de Yin e Qi. 

 

 

 

Gráfico 1: Análise da Frequência do Pulso (Bpm) 

 
 

 

 

 

 Pela analise dados da alternância de lateralidade, exigida na técnica do Mestre 

Tung, vê-se que no transcorrer dos atendimentos ocorreram sequencias e alternâncias dos 

 Imagem 2: Microssistema do Pulso  
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lados do corpo para aplicação das agulhas, que levaram a frequência da pulsação para a 

faixa desejada entre 78 e 80 Bmp durante algumas seções, até que por consequência da 

crise que levou a paciente VM para o hospital, a frequência do pulso aumentou sua 

variação ate ocorrer a cirurgia e retirada da Vesícula Biliar (Dan), observado nos Gráficos 

1 e 2. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Análise da alternância da Lateralidade nos Agulhamentos 

 
 

 

 

 

 Observando as reduções nos índices dos fatores enzimáticos, alguns chegando à 

faixa de normalidade, ligadas ao Fígado (Gan) e a fibromialgia, reduziram seus fatores 

corroborando com a opinião do médico que acompanhou a cirurgia e inspecionou as 

condições dos Canais e Fígado (Gan) na biópsia e informou estarem em melhores 

condições do que observou nos exames.  

Indicando que a aplicação da técnica de acupuntura pode ter influenciado 

positivamente na melhora do quadro clínico, mensurado nas alterações dos sinais da MC: 

como alterações da língua com redução das fissuras, alterações no descoramento da 

saburra, coloração das veias sublinguais, também alterações da frequência do pulso, 

redução do inchaço na região do Ba6, redução do ressecamento da pele corporal, cessou o 

refluxo noturno, reduziu a queixa de dores no corpo, exteriorização do fator patogênico 

pelo sinal apresentado no aumento e posterior redução da oleosidade do couro cabeludo. 

  

 



28 
 

 

11 TERMOS E SIGLAS  

 

 

Ba6 – localizado na região interna e superior 3tsun acima do ápice do maléolo medial, 

posterior à margem da tíbia. 

CT – Colesterol Total 

Cun/Tsun – medida usada na MC para localização dos pontos, conforme medidas corporais 

do Paciente, usando como referência a largura dos dedos da mão ou distância entre 

regiões corporais. 

Fen – divisão em 10 partes do Cun/Tsun 

HDL – lipoproteína de alta densidade 

LDL – lipoproteína de baixa densidade 

MC – Medicina Chinesa 

TG – Triglicérides 
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Anexo 2 – Pontos Selecionados para o Tratamento 

 

Pontos Selecionados para o tratamento 

 

Região Perna (77) – Três Imperadores Inferiores 

77.17 – Yian Huáng – 2,5cun abaixo do joelho, logo abaixo do epicôndilo medial da tíbia. Canal dos 

5 órgãos (Zang) de Tung: Rim (Shen), seis Vísceras e Coração (Xin). Indicações: Hiperacidez, Náuseas, 

Nefrite, DM, Proteinúria, Doença Cardíaca, Hipertensão, Tontura, dor no braço, Insônia. 

77.19 – Di Huáng – 7cun acima da borda do maléolo medial na borda posterior da tíbia. Canal dos 5 

órgãos (Zang) de Tung: Rim (Shen). Indicações: Nefrite, Edema nas 4 extremidades, DM, Proteinúria, 

Hematúria, ... 

77.21 – Rén Huáng – 3cun da borda superior do maléolo. Canal dos 5 órgãos (Zang) de Tung: Rim 

(Shen)– Refluxo ácido,  dores lombares, cervicalgia, Tonturas, Dormência nas Mãos, DM, Proteinúria, 

Hematúria, Nefrite, ... 

Região Cabeça (1010) 

1010.01 – Zheng Hui – Na parte superior do crânio, na junção das suturas coronais e sagitais. Canal 

dos 5 órgãos (Zang) de Tung: Cérebro (Suǐ Hǎi). Tremor dos 4 membros, astenia, síndromes de vento 

maligno, disfunções do sistema nervoso, hemiplegia. 

1010.02 – Zhou Yuan – 1,3cun para esquerda do 1010.01. Canal dos 5 órgãos (Zang) de Tung: 

Pulmão (Fei). Hemiplegia, perda de força nos 4 membros, flacidez, asma, dor ciática e dor nas costas 

devido à disfunção pulmonar, disfunção de nervos. 

1010.05 – Qián Huì – 1,5cun anterior ao 1010.01. Canal dos 5 órgãos (Zang) de Tung: Cérebro (Suǐ 

Hǎi). Vertigens, tonturas, nervosismo e fraqueza, manchas na frente dos olhos, sensação de plenitude 

cerebral, desmaio ou inconsciência.  

  

  Utilização de agulhas próprias de Acupuntura descartáveis (0,25X40) com inserção 

local em tecido subcutâneo, algodão, álcool 70, sendo o descarte dos materiais em local 

apropriado conforme normas de biossegurança. 

  

 

 

Imagem 3 - Pontos Área 77 
77.17, 77.19 e 77.21 

Imagem 5 

Imagem 4 - Pontos 1010.01 
e 1010.02 

Imagem 5 Imagem 5 - Pontos 1010.01 
e 1010.05 

Imagem 5 
Imagens 3 a 5, retiradas do livro: Introdução à Acupuntura do Mestre Tung, (Chuan, 2015). 
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Anexo 3 – Exames Clínicos 

Exames realizados Pré-atendimento (25/06/2016). 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Exames realizados dia 24-12-2016 (durante crise com dores abdominais) 
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Exames realizados dia 13-01-2017 
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