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Resumo  

 

Este trabalho visou aprofundar o conhecimento do ponto P7 (Lieque), identificando sua 

função e ação, principalmente em síndromes que envolva Asma. O objetivo geral foi 

fundamentar a indicação do ponto P7 (Lieque) aliado a outros pontos de Acupuntura no 

tratamento da Asma de acordo com sua ação e função, através de artigos e livros que 

fundamentam a sua utilização nos últimos 30 anos. Contudo conclui-se que o ponto P7 

(Lieque) além de tratar gripe, febre cala-frios, hipertensão, paralisia facial, dor de cabeça e 

ombros, tosse com ou sem catarro, congestão nasal, estagnação de sangue, fleuma, etc., 

também é eficaz no tratamento da Asma devido a sua função de eliminar e dispersar o vento, 

estimular e dispersar o Qi do Pulmão (Fei), promover e dispersar o Yang excessivo, circular o 

Qi defensivo e liberar o exterior, regular a via das águas, abri-se no nariz e comunicar-se com 

o Intestino Grosso (Dachang), promover e regular o fluxo sanguíneo. 

 

Palavras- chaves: Lieque, Invasão de Vento, Estagnação de Sangue e Fleuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This work aimed to deepen the knowledge of point P7 (Lieque), identifying its function and 

action, mainly in syndromes involving Asthma. The general objective was to establish the 

point P7 (Lieque), together with other points of Acupuncture in the treatment of Asthma 

according to its action and function, through articles and books that base its use in the last 30 

years. However, it is concluded that the P7 (Lieque) point in addition to treating influenza, 

cold sore fever, hypertension, facial paralysis, head and shoulder pain, cough with or without 

phlegm, nasal congestion, blood stagnation, phlegm, etc. is effective in the treatment of 

Asthma due to its function of eliminating and dispersing the wind, stimulating and dispersing 

the Lung Qi (Fei), promoting and dispersing the excessive Yang, circulating the defensive Qi 

and releasing the exterior, regulating the waterway, open up the nose and communicate with 

the Large Intestine (Dachang), promote and regulate blood flow. 

 

Key-words: Lieque, Invasion of Wind, Stagnation of Blood and Phlegm. 
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1 – Introdução 

 

P7 (Lieque) foi incluído por Ma Dan-Yang, o grande médico da dinastia Jin, entre os 

“Onze Pontos Estrela do Céu”, seu grupo de pontos de acupuntura mais importantes, e era 

indicada por ele para dor de cabeça unilateral, obstrução dolorosa de vento e entorpecimento 

de todo o corpo, obstrução de fleuma na parte superior do corpo e Trismo. 

A “Gloriosa Antologia da Acupuntura e Moxabustão” escrita pelo autor Gao Wu, da 

dinastia Ming inclui P7 (Lieque) entre os “quatro pontos de comando” (para distúrbios da 

cabeça e nuca). No cântico do “Rio Obstruído” o uso de P7 (Lieque) é referenciado como um 

dos “oito métodos terapêuticos”. Nessa descrição da aplicação dos oito pontos de confluência 

dos Vasos Extraordinários para tratar sintomas específicos e áreas do corpo, P7 (Lieque) é 

indicado para distúrbios da região da cabeça, rebelião e bloqueio de fleuma e garganta seca. 

A clara ênfase na habilidade de P7 (Lieque) para tratar as regiões da cabeça e pescoço 

em cada um desses grupos de três pontos é surpreendente, já que o Canal do Pulmão (Fei) não 

ascende mais que a garganta. O efeito de P7 (Lieque) na região da cabeça como um todo 

pode, contudo, ser explicada pelos seguintes fatores: 

 A ação de P7 (Lieque) em expelir e pacificar o vento que tem por natureza atacar a 

parte superior do corpo. 

  A próxima conexão existente entre P7 (Lieque), o ponto Luo (Conexão) do Canal 

do Pulmão (Fei), e seu acoplado interior-exterior, Intestino Grosso (Dachang), que ascende 

à cabeça. 

P7 (Lieque) é um importante ponto no tratamento de distúrbios de Vento, seja por 

origem interior ou exterior. De acordo com o Eixo Espiritual e o Essential Questions “Tai 

Yin é a abertura, Jue Yin é o fechamento e Shao Yin é o eixo”. O Pulmão (Fei) (Tai Yin), que 

se comunica diretamente com o exterior por meio da respiração, e indiretamente através de 

seu próximo relacionamento com a pele de todo o corpo, é o mais aberto e vulnerável dos 

Órgãos (Zang) aos ataques patogênicos exteriores. Quando o Vento Exterior patogênico, 

combinado com Calor, Frio ou secura, ataca a parte superficial do corpo, têm os três efeitos 

principais: 

 Pode obstruir o Wei Qi (Defensivo) e comprometer a função de difusão do Pulmão 

(Fei), dando origem aos sinais clássicos dos padrões exteriores como calafrios e febre, dor 

de cabeça, dores no pescoço, ombros e costas, etc. 
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 Pode comprometer a função de descendência do Pulmão (Fei), resultando em tosse, 

chiado e asma. (Gong Wang, 2005) 

   Pode interferir na função do Pulmão (Fei) de regular as vias das águas e descender 

os fluidos para a Bexiga (Pang Guang), resultando em edema agudo dos membros. P7 

(Lieque) não é apenas o ponto Luo (conexão) do Canal do Pulmão (Fei), comunicando-se 

entre o Canal Yang do Intestino Grosso (Dachang), mas também é o ponto onde uma 

ramificação do Canal Principal do Pulmão (Fei) diverge para conectar-se com IG1 

(Shangyang) no dedo indicador. Por essa próxima conexão entre o par Yang (exterior) do 

Canal do Pulmão (Fei), P7 (Lieque) é o ponto que tem mais ação exterior dos pontos do Canal 

do Pulmão (Fei) e é o ponto principal no Canal para liberar o exterior, promover a função de 

dispersar e descender do Pulmão (Fei’), e regular as vias das águas. “Vento é caracterizado 

por dispersão para cima e para fora”. Este dito da medicina chinesa quer dizer que o vento 

tende a atacar a parte superior e exterior do corpo. Bem como a liberação do vento para o 

exterior, P7 (Lieque) é capaz de limpar ambos os ventos, exterior e interior, da cabeça e parte 

superior do corpo nos tratamentos de paralisia facial, Trismo, epilepsia, dor de dente e dor de 

cabeça. Sua habilidade de tratar a cabeça, em particular à área facial Yang Ming, novamente 

reflete sua conexão próxima ao Canal do Intestino Grosso (Dachang), um conceito enfatizado 

no Guide to the Classic Acupuncture, que diz: “os pontos Luo (conexão) estão localizados 

entre dois canais… se eles são punturados, sintomas de canais relacionados interior-

exteriormente podem ser tratados”. A ação de expelir o Vento de P7 (Lieque) também é 

refletida no seu uso clássico nos tratamento de Obstrução Dolorosa por Vento e 

entorpecimento de todo o corpo. (Tian, Chonghuo, 1993). 

A habilidade de P7 (Lieque) de pacificar o Vento interior é complementar à sua ação 

de descender a fleuma. Vento Fleuma (a combinação de Vento Interior e Fleuma) é um 

padrão comum em distúrbios como epilepsia, Trismo, paralisia facial e hemiplegia para os 

quais este ponto é indicado. Em distúrbios do Pulmão (Fei), falha no Pulmão (Fei) em 

dispersar e descender os fluidos corpóreos e acúmulo de fleuma no peito, P7(Lieque) é 

também indicado para tosse com catarro e vômitos de saliva espumante. 

Desde os primeiros tempos, P7 (Lieque) é um importante ponto no tratamento de dores 

de cabeça, por exemplo, o Poema do Brilho Espiritual diz “no tratamento de dor de cabeça, 

seja de um lado ou não, atenuar P7”. Enquanto sua ação pode ser explicada parcialmente pela 

habilidade de P7 (Lieque) em expelir e pacificar o Vento, bem como sua conexão com o 
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Canal do Intestino Grosso (Dachang), este é um exemplo predominante dos frutos de 

longa observação empírica. P7 (Lieque) é o ponto de confluência do Vaso Concepção 

(Ren Mai), que ascende ao longo da linha média anterior do corpo e está intimamente 

relacionado com o útero e os órgãos geniturinários. Abrindo e regulando o fluxo 

de Qi no Vaso Concepção (Ren Mai), P7 (Lieque) é capaz de tratar sintomas como 

retenção de líquidos e feto morto, dor dos órgãos genitais e urinários. Seu efeito sobre 

uma vasta gama de distúrbios urinários, tais como sangue na urina e urina quente, 

urinação dolorosa e difícil, e ainda reflete a importante função do Pulmão (Fei) de 

regular as vias das águas, especialmente descendendo os fluidos para a Bexiga (Pang 

Guang, Tian, Chonghuo, 1993). 

Quando os distúrbios do Pulmão (Fei) estão presentes, P7 (Lieque) trata calor 

nas palmas e dor no ombro, mas é particularmente importante para dor na articulação 

do polegar e dedo indicador. (FLOR DE AMEIXEIRA 2017). 

 

2 - Objetivo 

O objetivo desse trabalho é concluir as denominações do ponto P7 (Lieque) de 

acordo com sua ação, apoiado em pesquisa de revisão bibliográfica. 

Objetivo específico 

Averiguar artigos que comprovam a eficácia das aplicações do ponto P7 

(Lieque). 

 

3 - Materiais e Método 

Pesquisa qualitativa por meio de revisão de literatura científica em biblioteca 

privadas, públicas e virtuais. Foram utilizados artigos em português, sendo que na 

busca em base de dados foram acessados os portais: Ebramec; Deadman; Mazin Al-

Khafaji; Kevin Baker; FOCKS; Liu Gong Wang; Flor de ameixeira; Tcm Points; 

Maciocia; Ngai SP, Jones AY, HUI-CHAN CW; Sheng Xing Zhang; TIAN; Zhou J, 

Chi H, Cheng To, Chen Ty, Wu YY, Zhou Wx,Shen Wd,Yuan L; 

 

4 - Trajeto do Canal do Pulmão (Fei) 

4.1 - Guia Prático de Acupuntura  
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O canal de energia do Pulmão (Fei) se origina, em seu trajeto interno, no Triplo 

Aquecedor médio na região do estômago, indo em direção à região caudal, à Fu (Víscera) 

acoplada e ao Intestino Grosso (Dachang). Desse local sobe para o estômago, atravessa o 

diafragma e entra no pulmão, Órgão (Zang) correspondente. Segue ao longo do pescoço, 

passa como um arco para a lateral do tórax e inicia seu trajeto superficial pela parede lateral 

do tórax na altura do pescoço intercostal um, seguindo pelo aspecto anterolateral do braço e 

do antebraço até chegar ao ângulo radial do sulco ungueal do polegar. (Focks, Ulrich März-

2005). 

 

4.2 - Flor de Ameixeira 

No canal do Pulmão (Fei), na face radial do antebraço, 1,5 cun acima da prega do 

punho lateralmente à artéria radial, numa pequena depressão entre o músculo braquiorradial e 

o tendão do músculo abdutor longo do polegar, proximal à apóise estilóide do rádio se 

encontra o ponto P7 (Lieque), também conhecido como “Seqüência Quebrada”, pois o canal 

do Pulmão (Fei) se ramifica até o Dachang (Intestino Grosso) no dedo indicador. Seu 

agulhamento é feito horizontalmente contra ou a favor do canal. (Flor de Ameixeira 2017) 

Canal Pulmão (Fei) - Shou Tai Yin Fei Jing - 手太陰肺經  
 

http://flordeameixeira.com/init/acupuntura/canal/shoutaiyin
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Fonte: Flor de ameixeira. 

 

Fonte: Acupuntura clássica chinesa. 
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Fonte: Tratado contemporâneo de acupuntura e Moxabustão. 

4.3 - Combinação do ponto P7 (Lieque) 

P7 (Lieque), utilizado com os pontos Zhongfu e Ximen em conjunto e bilateralmente 

tem forte ação analgésica, pois os mesmos foram utilizados em uma pesquisa com 100 

pessoas submetidas à cirurgia de coração sendo aplicadas cerca de 15 a 20 minutos antes da 

incisão cirúrgica.(ZHOU J.,2011) 

Doenças do Pulmão (Fei), garganta, tórax: P7 (Lieque), R6 (Zhaohai). 

Sensação de queimação da mão: P7 (Lieque), P8 (Jingqu), P10 (Yuji). 

Tenossinovite estenosante de Quervain: P7 (Lieque), IG5 (Yangxi), pontos locais. 

Tosse: P7 (Lieque), VC22 (Tiantu), E12 (Quepen), VC17 (Shanzhong), P10 (Yuji). 

Em todas as afecções do Pulmão (Fei): P7 (Lieque), B13 (Feishu), VC17 (Shanzhong), VC22 

(Tiantu), P5 (Chize). 

Bronquite: P7 (Lieque), MDC1 (Dingchuan), B12 (Fengmen), B13 (Feishu), IG4 (Hegu), E40 

(Fenglong). 

Cefaléia e cervicalgia: P7 (Lieque), ID3 (Houxi). 

Nevralgia do trigêmeo: P7 (Lieque), E6 (Xiaguan), E17 (Yinfeng), E2 (Sibai). 

Inflamação da garganta: P7 (Lieque), R6 (Zhaohai). 

Diabetes: P7 (Lieque), R6 (Zhaohai), E-36 (Zusanli), BA9 (Yinlingquan).  

Obstrução nasal e rinorréia: P7 (Lieque), IG-20 (Yingxiang). 

Epilepsia provocada pelo calor, com alucinações: P7 (Lieque), VC7 (Shenmen), R21 

(Youmen), P7 (Lieque), B38 (Gaohuangshu). 

Amnésia: P7 (Lieque), VG20 (Baihui), P3 (Tianfu), IG11 (Quchi). 

Fonte: www.meihuanet.com/atlas/ 2017 

 

5 - Origem e Significado do ponto P7 (Lieque)  

P7 Lieque (Brecha Divergente) 

Explicação do nome do ponto 

Lie, tem o significado de dissociar (fenjie), o que quer dizer utensílio partido, (Qi Po), 

partir, (Qu). Lieque antigamente significada que havia uma fissura no céu: A porta do céu. O 

canal Tai Yin da mão pertence ao Pulmão (Fei) e este é como uma auréola em relação aos 

outros órgãos; ocupa a posição mais alta de todos, parecendo o sol no céu, pois fica com os 

quadros lobos pulmonar pendurado como num fenômeno celeste.  Esse é o ponto de passagem 

http://www.meihuanet.com/atlas/
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Luo (Conexão) do canal Tai Yin da mão e está ao um cun e cinco fen acima do punho. O 

canal Tai Yin da mão, nesse caso, dá um ramo para o canal Yang Ming do pé. A energia do 

canal se divide como se existisse uma fissura no céu, uma fenda que da um ramo ou ainda 

como se um raio saísse de um pedaço que esta faltando, formando assim o raio de uma fratura 

no meio da testa por isso tem o nome de Lieque. (Zhang Shengxing, 2006) 

 Conhecimentos Básicos sobre Acupuntura: ”Lieque, está no processo estiloide do 

rádio que é uma parte alta do osso. A posição desse ponto de Acupuntura gera um fino 

colateral que vai para o Pulmão (Fei). O Yin do Pulmão (Fei) gera o Yang. Esse ramo se liga 

ao Yang Ming da mão que, obliquamente, chega ao IG5 (Yangxi) e está no local Guan do 

pulso. Significa que da apófise estiloide sai um ramo que se liga ao Pulmão (Fei)- daí o seu 

nome”. 

 Explicação da denominação do ponto: “Lieque”: P7 (Lieque) está a um cun acima do 

punho, numa fissura entre o osso e o tendão – por  isso é denominado Lieque e se diz que está 

na depressão da falha. 

 Explicação Sobre a Escolha do Ponto de Acupuntura: ”Lieque”: P7 (Lieque) dá um 

ramo que se liga ao canal Yang Ming do Dachang (intestino grosso), sendo, portando, um 

local de ramificação. (Zhang Shengxing, 2006) 

 Usa-se este ponto para tratar asma; hemiplegia; tosse com sensação de calor na palma 

da mão; trismo; doença epidêmica desencadeada por frio patogênico acompanhada de vômitos 

ininterruptos; lábios que não se fecham após um sorriso. (Zhang Shengxing 2006) 

 

6 - Pontos P7 (Lieque) – Pesquisa Bibliográfica 

6.1 - Guia Prático de Acupuntura 

 Localização: Lado radial do antebraço, diretamente sobre o processo estiloide do 

rádio, cerca de 1,5 cun proximal ao espaço na articulação da mão, no punho (prega), numa 

depressão em forma de “V” .  

 Como encontrar rapidamente: Primeiramente colocar o dedo que está palpando sobre a 

tabaqueira anatômica IG5 (Yangxi), e deslizá-lo para a região proximal sobre o processo 

estiloide até o dedo sentir uma fenda entre os dois tendões (do músculo bronquioradial e do 

músculo abdutor longo do polegar). Localizar P7 (Lieque) Ou: preensão da boca do tigre: 

abduzir e cruzar o polegar e o dedo indicador de ambas as mãos, e colocar o dedo indicador 
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de uma das mãos sobre o processo estilóide da outra mão, evitando dessa maneira uma 

variação (para mais ou para menos) do ângulo da mão e do antebraço. P7 (Lieque) se encontra 

agora diretamente sob a ponta do dedo indicador num canal em forma de “V”. (Focks, 2008) 

 Punção: Levantar uma dobra cutânea sobre o processo estilóide. Puncionar, de 0,5 a 1 

cun, obliquamente na dobra cutânea em direção ao ombro ou ao punho. Cuidado: veia 

cefálica. 

 Efeitos/indicações mais importantes: 

 Beneficia a nuca e a cabeça: problemas na nuca coluna/cervical 

 Libera a superfície, conduz o Vento pra fora, diminui a energia Qi do Pulmão (Fei): 

resfriados com febre, doenças das vias respiratórias, paralisia facial, neralgia do trigêmeo, 

dores de cabeça. 

 Abre e regula o Vaso Concepção (Ren Mai): retenção de lóquios, dores nas genitálias. 

 Regula os caminhos da água: doenças da via urinária. 

 Torna permeáveis o canal de energia e os vasos Luo (Conexão) e alivia a dor: 

problemas na extremidade superior no trajeto do canal de energia 

 Particularidades: Ponto Luo (Conexão), ponto do Vaso Concepção (Ren Mai), ponto 

estrela do céu segundo Ma Dan Yang, ponto de comando Gao Wu (ponto-mestre) para nuca e 

occipício. (Focks, 2008)                                                                

  

Fonte: Focks, 2008. 

6.2 - Flor de Ameixeira 

Ponto P7 (Lieque) Brecha Divergente 

Funções energéticas 

 Harmoniza, redireciona e promove a circulação do Qi do Pulmão (Fei). 

 Tonifica o Qi Defensivo. 

 Promove a dispersão do Yang excessivo do Pulmão (Fei). 
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 Elimina o Qi Patogênico, regula a sudorese. 

 Dispersa o Vento Perverso (ponto principal). 

 Abre o tórax. 

 Alivia a dor de garganta. 

 Elimina Vento, Umidade e Calor na face do Pulmão (Fei). 

 Controla a área do Pulmão (Fei), garganta, nariz, cabeça. 

 Promove o peristaltismo intestinal. 

 Regula e clareia o Qi do Ren Mai (Vaso Concepção). 

 Abre a Via das Águas, beneficia a Bexiga (Pang Guang). 

 Tonifica o Qi do corpo e harmoniza o Shen. 

 

 Indicações: 

 Cefaleia, rigidez da nuca, gripe, resfriado, tosse, asma, asma brônquica, bronquite, 

dispneia, aversão ao frio, pulso flutuante, urticária, angina, hemicrania, dor e/ou fraqueza no 

punho e cotovelo, ombro e pescoço, paralisia facial, desvio da comissura da boca e dos olhos, 

espasmo facial, neuralgia do trigêmeo, trismo, odontalgia, alergia, sinusite, rinite crônica, 

tensão nos ombros, respiração superficial, lombalgia, dor e edema na garganta, dor na palma 

da mão, patologia dos tecidos moles que rodeiam o punho, desmaio, fraqueza, anodmia, 

tristeza, introspecção, depressão, vazio ou opressão torácica, astenia geral, pés e mãos frios ou 

quentes, amenorreia, secura na garganta e olhos, polaciúria, disúria, constipação, espirros, 

amnésia, convulsão infantil, transtornos mentais, transtornos mentais depressivos e maníacos, 

lamentos, risos incessantes e alucinações. 

Localização (GIR) 

 Na face radial do antebraço, 1,5 cun acima da prega do punho lateralmente à artéria 

radial, numa pequena depressão entre o músculo braquiorradial e o tendão do músculo 

abdutor longo do polegar, proximal à apófise estilóide do rádio. 

Punção 

 0,2 à 0,3 cun inserção oblíqua em direção à articulação do cotovelo. 

  

6.3 – Mei Hua 

Ponto de Acupuntura P7 – Lieque 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/externo/index.asp?id_link=8044&tipo=2&isbn=8572413952
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Localização do Ponto: 

Situa-se a um e meio cun proximal à prega do punho, lateralmente à artéria radial.  

Anatomia: A agulha de Acupuntura, após atravessar a pele, penetra entre os tendões 

do músculo braquiorradial e músculo abdutor longo do polegar, atingindo depois a margem 

radial do músculo pronador quadrado. Na camada superficial, a agulha relaciona-se com os 

ramos superficiais do nervo radial. 

Características do ponto: Ponto de ligação (ponto Chave) que liga o Canal de Energia 

Curioso Vaso Concepção (Ren Mai) ao Canal de Energia Tai Yin Pulmão (Fei). 

Ponto Luo (Conexão) do Canal de Energia Principal do Pulmão (Fei) de onde partem 

Canais de Energia Luo (Conexão) Longitudinais e transversais. 

Indicações do Ponto: Tosse; Angina; Hemicrania; Dores do punho e cotovelo; Calor 

na palma da mão; Polaciúria; Paralisia facial; Urticária; Desmaio; Trismo; Amnésia; 

Convulsão infantil; Transtornos mentais depressivos e maníacos; Alucinações; Transversais. 

Funções Energéticas do Ponto: Promove a circulação de Qi do Pulmão (Fei); 

Harmoniza o Qi do Pulmão (Fei); Promove o peristaltismo intestinal; Regula o Qi do Vaso 

concepção (Ren Mai); Dispersa o Vento Perverso; Promove a dispersão do Yang excessivo do 

Pulmão (Fei). 

  

Fonte: www.meihuanet.com/atlas/ 2017 

6.4 – Tcmpoints 

Nome: P7 (Lieque) – Brecha Divergente 

Localização do ponto: 1,5 cun a cima da prega do punho. 

http://www.meihuanet.com/atlas/
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Ações na MTC: Circula a Wei Qi (Qi Defensivo) e libera o exterior. Promove a 

descida e dispersão do Qi do Pulmão (Fei). Expele Vento exterior. Abre a via das águas. 

Beneficia a Bexiga (Pang Guang). Regula subida e descida do Qi na cabeça. Abre o nariz. 

Resolve Fleuma. 

Indicações: Libera o exterior de invasões de Vento-Frio ou Vento-Calor. Tosse. 

Respiração difícil, ruidosa. Falta de ar. Espirro. Aversão ao Frio. Febre. Gripes e resfriados. 

Dor de cabeça. Perda de olfato. Coriza. Secreção nasal. Retenção de feto morto. Afasia pós-

parto. Dor no pênis e vagina.  Emissão noturna. Sangue na urina. Micção dolorosa. 

Dificuldade urinaria. Dor de cabeça. Rigidez e dor no pescoço. Paralisia facial. Dor de dente. 

Memória fraca. Palpitações. Riso descontrolado. Bocejo frequente. Pólipos nasais. 

Preocupação. Aflição. Tristeza. Repressão dos sentimentos.  

Área alvo: Bexiga (Pang Guang), Cabeça e Pescoço. 

Meridiano: Pulmão (Fei). 

Categorias: Luo (conexão). Ponto de abertura do Vaso Concepção (Ren Mai). Ponto 

de fechamento do Vaso Yin do Caminhar (Yin Qiao Mai). 

Canal Unitário: Tai Yin (Yin Maior) Pulmão (Fei), Baço (Pi). 

 

Fonte: TCM Points  

Associação Ilustrativa dos Pontos 

Doenças do Pulmão (Fei): Garganta, tórax: P7 (Lieque), R6 (Zhaohai). 
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Fonte: Acupunture Assistent 

 

Sensação de queimação da mão: P-7 (Lieque), P-8 (Jingqu), P-10 (Yuji). 
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Fonte: Acupunture Assistent  

 

Fonte: Acupunture Assistent - Flor de Ameixeira. 
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7- Discussão.  

Asma segundo o Prof. Dr. Ysao Yamamura e Dra.Márcia Lika Yamamura (2015) 

 Na visão da medicina ocidental a asma é definida como uma doença inflamatória das 

vias aéreas, na qual ocorre a obstrução do fluxo aéreo por causa do bronco constrição. Nos 

países desenvolvidos, a asma é a doença crônica mais comum durante a infância, e apesar da 

fisiopatologia da doença ser bem conhecida e do avanço no desenvolvimento de novas classes 

de fármacos, uma parcela de pacientes ainda apresenta formas graves de asma, cujo 

tratamento habitual ainda é insuficiente. 

Fisiopatologia: A asma é uma doença multifatorial, em que o estreitamento das vias 

aéreas pode ocorrer por vários mecanismos, como imunogênicos, não imunogênico e 

neurogênico. É uma doença de caráter inflamatória e mediada por reações de 

hipersensibilidade imediata, ligadas à imunoglobulina de classe IgE, que, quando 

recrutada,leva a ativação de mastócitos, a partir da qual ocorre de granulação. Esses grânulos 

liberam componentes tóxicos que se ligam a receptores presentes na árvore traqueobrônquica, 

levando o bronco constrição, produção de muco e edema. 

Na visão da Medicina Tradicional Chinesa a asma brônquica é descrita de duas 

formas: a forma Plenitude, que se deve a Plenitude do Fígado-Yang (Gan-Yang) a qual 

restringe a ação do Pulmão (Fei) manifestando-se pela tosse, sibilos e dispnéia; e a forma 

Vazia, que se relaciona com Deficiência do Rim (Shen) e apresenta características mais Yin, 

manifestando-se pela tosse crônica, com padrão produtivo, fadiga e astenia. 

Fisiopatologia: O Pulmão (Fei) é o Orgão (Zang) gerador de Qi (Energia), responsável 

pela formação de várias energias circulantes, como o Zong Qi (Energia Torácica)-responsável 

pela respiração tissular, controle da respiração e difusão das Energias, e pela formação do Wei 

Qi (Energia nutritiva). A relação entre o Pulmão (Fei) e o Rim (Shen) deve manter-se 

harmoniosa para conservar a integridade da ligação energética existente entre o Alto e o 

Baixo. O desequilíbrio dessa relação pode ocorrer por distúrbios do Pulmão (Fei), que, não 

conseguindo enviar energia a Energia Celeste (Tian Qi) do ar inalado para o Rim (Shen), 

ocasiona a Deficiência de Qi (Energia). Outra causa de desequilíbrio é a deficiência de Rim 

(Shen), na qual este Órgão (Zang) não consegue receber ou manter a Energia Celeste enviada 

pelo Pulmão (Fei), que retorna ao Pulmão (Fei), lesando a função de difusão de Qi (Energia) e 
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o ritmo adequado da respiração, e desencadeia, assim, a crise de asma, por mecanismo 

de contradominância da teoria dos Cinco Movimentos. Por ser o Órgão- fonte, a 

Deficiência do Rim (Shen) predispõe à fadiga física e à incapacidade de executar 

adequadamente atividades físicas e mentais. Isso também se deve à Deficiência da 

Energia Torácica (Zong Qi) e do Yuan Qi (Energia-fonte) que, quando se apresentam 

diminuídas, causam diminuição da vitalidade, sonolência excessiva, apatia, 

provocando, em pacientes asmáticos, as queixas referidas, comprometendo a 

frequência e o rendimento escolar e gerando dificuldades de aderir a práticas 

desportivas. 

TIAN, 1993, diz que a asma é causada pelo acúmulo de mucosidade gerada 

pela fraqueza do Baço (Pi) e Estômago (Wei), embora alguns excessos de alimentos 

salgados e gordurosos também provoquem acúmulo de umidade no pulmão. Vento 

frio, os alérgenos, excesso de trabalho cansaço e hiperatividade mental constituem 

também as causas que iniciam o acúmulo de umidade, fazendo com que aconteça a 

obstrução da circulação do Qi provocando a subida e descida do Qi no Pulmão (Fei). 

Essa patologia pode ser dividida em excesso (Shi) sendo por estagnação de Qi com 

abundância de expectoração e obstrução na circulação de Qi; ou em deficiência (Xu) 

geradas por síndromes que se repetem consumindo o Yin do Pulmão, lesionando 

posteriormente o Baço (Pi) e os Rins (Shen).  

Tipo Shi: causada por vento frio perverso que se manifesta por tosse, tremor ao 

frio, sem sudorese, sem sede, dor de cabeça, catarro claro e aquoso, pulso superficial e 

tenso, saburra delgada e branca; causada por umidade e calor: catarro amarelo, 

pegajoso e purulento, sensação sufocante no peito, dor no tórax ao tossir, febre, sede, 

constipação, pulso escorregadio e rápido, saburra amarela e pegajosa. Seu tratamento 

utiliza os pontos Tai Yin da mão em dispersão, pontos Tai Yang do pé em e pontos de 

Yang Ming do pé, onde os pontos P7 (Lieque) e P5 (Chize) ativam o Qi do canal de 

Tai Yin da mão, B13 (Feishu) e B12 (Fengmen) pertencem ao canal Tai Yang do pé e 

estão próximos do Pulmão (Fei), ativando-o e eliminando o vento. O ponto VC17 

(Danzhong) expande o tórax e controla o Qi. 

Tipo Xu: depois de doenças prolongadas, aparece a falta de ar acompanhada de 

respiração curta e rápida, fala baixa e fraca, transpirar por um esforço leve, língua 

pálida, ou pouco rosada, pulso fino e rápido. Se prolongada a afecção afeta os Rins 
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(Shen) levando a disfunção de Qi geralmente observada em dispnéia, sudorese excessiva, 

membros frios, pulso profundo e filiforme. São estimulados pontos para tonificar o do Pulmão 

(Fei) e dos Rins (Shen) em seu tratamento. 

Em estudos de impedância pelo canal do Pulmão, relata que o ponto P7 (Lieque) 

apresenta forte ação em pacientes com a asma, podendo assim atuar como forte aliado no 

tratamento da mesma. (NGAI S.P., ET AL. 2011) 

Em tratamento terapêutico de acupuntura em 104 voluntários com asma divididos em 

grupo, ZHANG WP, 2006, aplicou tratamentos antiasmáticos com os pontos IG11 (Quchi), 

P7 (Lieque), P10 (Yuji), PC6 (Neiguan), E36 (Zusanli), BA6 (Sanyinjiao), R3 (Taixi), uma 

vez por dia, 10 sessões; e grupo controle com antiasmáticos com a mesma dose do grupo do 

grupo tratamento. Após seis meses foi observado que a incidência de asma aguda no grupo 

tratamento foi menor que e a dose de antiasmáticos foi reduzida de um 1/3 a ¼. Contudo 

concluiu-se que a acupuntura pode melhorar os sintomas clínicos, função pulmonar e reduzir 

a dose de medicamentos antiasmáticos, apresentando efeitos de longo prazo. 

Diz ainda ZHANG WP em 2007 que a acupuntura é significativamente superior à 

medicação para melhorar a função pulmonar de pacientes com asma com diferentes estágios 

da doença, que está relacionado com a sua função em atividades de regulação do sistema 

nervoso autônomo. 
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8- Conclusão 

Concluiu-se neste trabalho que o ponto P7 (Lieque), aliado a outros pontos em 

combinação, associados a uma síndrome que envolva asma como sintoma é eficaz no 

tratamento, pois atua diretamente no órgão Pulmão (Fei) e facilita a eliminação de um 

possível agente externo envolvido, justamente por sua função Luo (conexão).  

Correspondente a sua ação de: eliminar e dispersar o vento, promover e 

dispersar o yang excessivo, estimular e dispersar o Qi do pulmão, circular o Qi 

defensivo e liberar o tórax, harmonizar o Qi do Pulmão (Fei), regular a via das águas, 

abrirem-se no nariz e comunicar-se com o intestino grosso, promover e regular o fluxo 

sanguíneo. 
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