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RESUMO 

 

 

A lombalgia vem se mostrando como uma potologia de frequente aparecimento na vida 

moderna, não só decorrente de traumas na coluna lombrar, mais também por outros fatores como 

postura gestação, o sedentarismo, entre outros.  

Em decorrência disso, há um aumento significativo na procura de tratamentos não 

medicamentosos para o alívio da dor, de modo que a acupuntura tem se mostrado um tratamento 

eficaz para muitas pessoas que procuram alívio rápido e prolongado.  

Seus efeitos analgésicos proporcionam um bem estar aos pacientes, fazendo assim aumentar 

a demanda da procura dessa técnica, pois sua aplicação tem acesso direto ao sistema nervoso 

central, sendo um bom aliado no tratamento da lombalgia.  

Nessa linha, o objetivo do presente artigo é confirmar a eficácia da acupuntura no tratamento 

das lombalgias, utilizando-se, pois, como metodologia a revisão bibliográfica.  
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ABSTRACT 

 

 

Low back pain is proving to be a disease of frequent occurrence in modern life, not only due to 

trauma lombrar column, most also by other factors such as posture pregnancy, physical inactivity, 

among others. 

As a result, there is a significant increase in demand for non-drug treatments for pain relief, so that 

acupuncture has been shown to be an effective treatment for many people seeking quick and 

prolonged relief. 

Its analgesic effects provide welfare to patients, thereby increasing the demand for such technical 

demand as its application has direct access to the central nervous system and is a good ally in the 

treatment of low back pain. 

In this line, the purpose of this article is to confirm the effectiveness of acupuncture in the treatment 

of low back pain, using it is because, as the literature review methodology. 

Keywords: Low back pain. Acupuncture. Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Medicina Chinesa procura concentrar-se em trazer os sistemas orgânicos internos de volta 

à harmonia fortalecendo os mecanismos de defesa naturais do paciente e permitindo que o corpo 

cure a si próprio. (ROSS, 2004). 

 Para isso, utiliza-se um dos pilares da Medicina Chinesa que é a Acupuntura.Técnica de 

tratamento, onde puncionando os pontos correspondentes na superfície do corpo é possível 

controlar o Qi (Energia) e o Sangue (Xue) nos meridianos (Canais de Energia), promovendo do 

equilíbrio global da pessoa. 

 Os canais energéticos envolvidos nos problemas das costas são principalmente o Vaso 

Governador e o canal da Bexiga (Pangguang). Os principais sistemas de órgãos envolvidos são os 

Rins (Shen), e em menor grau, o Fígado (Gan). O Vaso Governador está envolvido, pois a energia 

desse Vaso Maravilhoso passa no meio da coluna na pequena circulação de energia; o canal da 

Bexiga (Pangguang) passa pela região lombar e é acoplado Yang do Rim (Shen), que rege a coluna 

lombar (o Rim (Shen) e a Bexiga (Pangguang) fazem parte do elemento Água, portanto regem os 

ossos e articulações); o Fígado (Gan) está envolvido, pois faz parte do elemento Madeira, que 

regem músculos e tendões. (ROSS, 2003). 

 Há mais de 5000 anos os médicos chineses acreditam que a saúde não é só a ausência de 

doenças, mas sim o equilíbrio harmônico do ser humano como um todo. (ROSS, 2004). 

  

 

1.1 A Acupuntura 

 

 Os antigos sábios formularam a teoria de harmonia do universo obtendo-se através do 

equilíbrio entre a natureza e o homem. Essa é a teoria Yin/Yang, onde são forças, energias (QI), 

complementares e antagônicas, onde uma gera a outra, uma transforma a outra, uma interage com a 

outra, uma entra em choque com a outra, originando o equilíbrio das forças naturais. O excesso ou 

deficiência de uma dessas forças pode iniciar às doenças pelo desequilíbrio energético. (YANG, 

2006). 

Para Yamamura (2001), os pontos de Acupuntura, também chamados de acupontos, são 

locais específicos do corpo onde agulhas são inseridas a fim de tratar as desarmonias ou 

desequilíbrios. Acupuntura traduz-se em Chinês como Chen-Chui, onde Chen se refere a agulha e 

chui refere-se a fogo. 
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 A técnica terapêutica milenar, que veio da China, consiste na introdução de agulhas 

metálicas em certos pontos na pele e visam o alívio de sintomas, regulação de funções orgânicas e 

equilíbrio da energia vital do individuo (AGOSTINHO, 2006). 

 A Acupuntura buscaa o restabelecimento energético, diminuindo o processo inflamatório 

geralmente associado ao relaxamento muscular e ao equilíbrio dos Canais responsáveis pela coluna, 

com a inserção das agulhas em determinados pontos, ocorrendo uma dispersão da energia e diminui 

a inflamação e dor. 

 Ainda para Yamamura (2001) os pontos de acupuntura funcionam como meio de 

comunicação entre o exterior e o interior do nosso corpo, com isso esses pontos estão sujeitos 

diretamente a influências das energias transmitindo-as para os canais de energia principais 

conduzindo aos Zang Fu (órgãos e vísceras) e destes para os tecidos. 

 

 

1.2 A Dor Lombar Sob a Ótica Ocidental 

 

 A coluna vertebral é composta por 33 vértebras, sendo 24 vértebras da coluna flexível (07 

cervicais, l2 torácicas e 05 lombares) e mais 05 sacrais (vértebras fundidas) e 04 coccígenas 

(vértebras fundidas e atrofiadas), com 23 discos intervertebrais, 3l pares de nervos espinhais e 

aproximadamente l40 músculos ligados a ela e mais ligamentos e tendões. (SANTOS, l996). 

 Ainda para Santos (1996), existem dois tipos de dor: a dor aguda e a dor crônica. A primeira 

é uma dor localizada que pode se irradiar, durante menos de três meses. A segunda dura mais tempo 

que a aguda e a dor é mal localizada sendo surda e constante podendo, o indivíduo ter vários 

distúrbios psicológicos. A dor crônica é menos freqüente que a aguda e é associada à sensação 

física e componente afetiva. 

 A dor na coluna se manifesta de diferentes formas: localizada (dor em uma área ou ponto) 

ou irradiada (dor na coluna que caminha para outras regiões, ocasionando dor à distância). Além 

disso, a dor pode manifestar-se pela tensão muscular. 

 Para Ferrareto (2006), as dores nas costas na região baixa da coluna vertebral são chamadas 

principalmente de dores lombares ou lombalgia. A dor, de início, pode ser leve e pode ir 

aumentando gradativamente. A musculatura da coluna lombar sofre um espasmo e o indivíduo 

tende a andar com o corpo rígido ou encurvado. O quadro doloroso pode se tornar crônico e estiver 

sempre presente ou desaparecer e reaparecer em intervalos variáveis. O quadro doloroso também 

pode ter início rápido e agudo, motivado por um movimento brusco, por exemplo.  
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 Para Nieman (l999), os casos de lombalgia (dores crônicas ou agudas na região lombar) são 

devido às pressões incomuns sobre os músculos e ligamentos da região lombar. As principais 

causas que podem levar um indivíduo a ter lombalgia são a obesidade, devido à sobrecarga na 

região lombar; o tabagismo, pois segundo estudos o fumo aumenta ações degenerativas na coluna; a 

postura; o estresse psicológico e a ansiedade que causam tensão muscular; o nível de atividade 

física; o grau de força muscular (principalmente abdominal e lombar) e a flexibilidade articular. 

 Além dos fatores físicos, os psicoemocionais também são levados em consideração na 

origem das dores nas costas, pois a dor crônica pode originar, por exemplo, variáveis de depressão, 

diminuição da atividade física piorando a força e a flexibilidade, entre outros. 

 

 

1.3 A Dor Lombar Sob a Ótica Oriental 

 

 A lombalgia, na ciência oriental, é atribuída ao clima Frio e Úmido. O início dos sintomas, 

podem ser insidiosos, indicando que o Frio é Interior. Na lombalgia, sendo de caráter a Síndrome de 

Frio, constata-se na avaliação oriental, a presença de alguns sintomas, como: o paciente não 

apresenta sede, nem vontade de ingerir líquidos, palidez facial, camada superficial da língua 

(saburra), lisa e esbranquiçada e pulso mais lento. Em relação ao diagnóstico para detectar o 

excesso ou a deficiência dos elementos, são encontradas as características de deficiência: indica, 

fraqueza do organismo e de seu sistema de defesa, decorrente de alguma doença prolongada, e o 

excesso, por sua vez, indica que há reação vigorosa do organismo no decorrer da doença. As 

síndromes de deficiência e excesso também indicam o tempo da doença, crônica e aguda, 

respectivamente (SILVA et al., 2005).  

 A lombalgia do tipo de plenitude (excesso) é causada pela obstrução do Canal de Energia 

devido ao Vento, Frio e Umidade ou à estagnação de Sangue. A lombalgia de tipo deficiência deve-

se à insuficiência da Essência dos Rins, à perda de Yang que não aquece e nem nutre 

(YAMAMURA, 1993). 

 Na Medicina Chinesa as doenças, como a síndrome da dor lombar, são vistas como 

conseqüências da má distribuição de energia. Quando se estimulam pontos específicos dos canais 

de energia (Canais) desequilibrados, consegue-se harmonizar a energia, o sangue e nutrientes, 

fazendo-os circularem livremente, melhorando o físico, emocional e mental. (AGOSTINHO, 2006). 

 A Lombalgia, como as doenças, segundo a Medicina Chinesa é originada 

(etiopatogenia)pelo desequilíbrio das forças Yin e Yang, que são energias (QI, KI, CHI) 



11 
 

antagônicas e complementares, que se transformam, se geram, se destroem, se movimentam, sendo 

que tudo que está no universo é regido pelo Yin e Yang. Existem vários fatores que levam a essa 

desarmonia como: entrada de agentes patogênicos externos nos Canais de Energia – Meridianos - 

(energias perversas que penetram nos Canais quando sua energia de defesa – Wei Qi - está em 

Deficiência), agentes patogênicos internos (emoções que influenciam os Zang Fu - Órgãos e 

Vísceras - desequilibrando-os), alimentação inadequada, trabalho excessivo, excesso da vida sexual, 

traumatismos, postura, doenças crônicas, inatividade física, entre outros, tudo isso acarreta um 

excesso ou deficiência de energia em determinados meridianos. (ZEN, 2002). 

 Para Maciocia (1996), a lombalgia é uma dor, que pode ser crônica ou aguda, que se localiza 

na região da coluna lombar (L1 a L5), está aproximadamente nivelado ao ponto B21 (Weishu), toda 

aregião sofre influência do meridiano da bexiga, pois seu trajeto segue pela região dorsal da coluna, 

e do órgão Rim (Shen), que comanda a coluna lombar. 

 A dor na Medicina Chinesa é resultado da insuficiência de Qi Original e WeiQi (energia de 

defesa) que permitem a invasão de fatores patogênicos externos nos meridianos, o que origina 

obstrução de Qi (Energia) e Xue (sangue), gerando estagnação, tendo como conseqüência a dor. 

(AGOSTINHO, 2006). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

O trabalho irá apresentar a visão ocidental e oriental desta patologia e metodologias de 

tratamento de acordo com o diagnóstico apurado, através de uma revisão bibliográfica, segundo 

estudos dos conceituados autores através da trajetória da evolução da Medicina Oriental. 

O estudo irá explorar a importância do Rim (Shen) e sua influência na região lombar e a 

forma de tratamento sistêmica em caso de deficiência ou excesso da energia desse órgão. 

 

 

2.1 Fatores que contribuem para a Dor Lombar 

 

 Existem alguns fatores que contribuem para o aparecimento da síndrome da dor lombar, 

esses fatores devem ser investigados para que o tratamento seja eficaz, e ainda proporcionar 

conselhos para que existam mudanças necessárias no estilo de vida. (ROSS, 1994). 

 Entre as principais causas mencionadas por Ross, (2003), estão os: agentes patogênicos 

internos (emoções) relacionadas ao Rim (Shen) e Fígado (Gan) e os agentes patogênicos externos 

(principalmente Vento, Frio e Umidade),  

O equilíbrio perfeito de energia, Qi (energia vital, bio-energia), tem como resultado a saúde. 

Essa energia circula pelo corpo através dos doze Canais, buscando manter o equilíbrio entre Yin e 

Yang (SOUZA, 1987).  

Na quebra dessa harmonia entre Yin e Yang, inicia o processo de adoecimento.   A 

alimentação desregrada, o estresse, as emoções contidas, as intoxicações, as fadigas (física, mental e 

sexual), são alguns fatores que debilitam a Energia Vital dos Zang Fu (Órgãos/Vísceras) causando 

as doenças (YAMAMURA, 2001).  

 

 

2.1.1 Agentes Patogênicos Internos 

 

Os Agentes Patogênicos Internos, segundo Ross (2003), são de igual importância e relevância e 

devem ser observados. As Emoções em excesso são prejudiciais perturbando o Qi (Energia). Os 

Agentes Patogênicos Internos estão relacionados com sete emoções que estão associadas com os 

Zang Fu (Órgãos e Vísceras): 
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* Alegria: (Fogo: Coração (Xin), Intestino Delgado (Xiaochang), Circulação e sexualidade(Jueyin), 

Triplo Aquecedor (Sanjiao)). Com o excesso de alegria (euforia) o indivíduo se dispersa, não se 

concentra. 

* Raiva (Madeira: Fígado (Gan), Vesícula Biliar (Dan)). Com excesso de raiva, pode ocasionar um 

vento de Fígado (Gan). 

* Preocupação/Pensamento obsessivo (Terra: Estômago (Wei), Baço (PI)). Quando indivíduo está 

muito preocupado e com pensamento obsessivo, afeta o Baço (PI), paralisando o Qi (Energia). 

* Tristeza (Metal: Pulmão (Fei), Intestino Grosso (Dachang)). O excesso de tristeza ataca o Qi 

(Energia) e afeta o Pulmão (Fei). 

* Medo/Pavor (Água: Rim (Shen), Bexiga (Pangguang)). O excesso de medo faz o Qi (Energia) 

descer e afeta o Rim (Shen). 

  

  

2.1.2 Agentes Patogênicos Externos 

 

 A patologia pode se originar através de fatores patogênicos externos (Energias Perversas -

(XieQi) que entram no organismo quando o WeiQi (energia de defesa que faz parte do ZhengQi) 

estiver em desequilíbrio, assim como o Qi e o Sangue (Xue). Se o ZhengQi (energia correta) estiver 

abundante o XieQi (energias perversas) não invade o organismo. Os fatores patogênicos externos 

entram pela boca, nariz ou superfície do corpo, eles são cinco: Vento, Frio, Umidade, Calor e Calor 

de Verão. 

Fatores externos podem interferir na circulação de energia por entre os diversos Canais. Essa 

interferência pode levar ao bloqueio ou a estagnação dessa energia ou de Sangue, ocasionado mau 

funcionamento dos órgãos e gerando dor (ROSS, 2004).   

 

  

2.2 Importância e Influência do Rim (Shen) Sob a Região Lombar 

 

 O Rim é freqüentemente referido como a ¨Raiz da Vida¨ ou ¨Raiz do Qi Pré- Celestial. Isso 

ocorre porque ele armazena a Essência que, em sua forma pré- Celestial, é derivada dos dois pais e 

estabelecida na concepção; tal Essência determina nossa constituição básica. Como todo órgão Yin, 

o Rim apresenta um aspecto Yin e outro Yang. Esses dois aspectos adquirem um significado 
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diferente para o Rim, pois é o alicerce do Yin e do Yang para todos os outros órgãos (MACIOCIA, 

2007). 

 O Rim (Shen) pode ser fraco pela própria genética, ou seja, no momento da concepção dos 

pais foi lançada pouca Energia Ancestral (Jing), ou fica Deficiente pelo excesso de trabalho, 

excesso de atividade física, excesso de sexo, alimentação inadequada, estresse emocional, falta de 

sono e idade avançada. Essa deficiência do Rim (Shen) pode ocasionar baixa resistência a doenças, 

especialmente, na propensão em apresentar problemas lombares. Exercícios energéticos (Tai-Chi, 

por exemplo), têm o objetivo de conservar essa Energia (Qi), fortalecendo as costas gradualmente. 

(ROSS, 2003). 

 A Medicina Chinesa considera a região lombar, assim como toda a coluna vertebral, como 

dependente da energia do Rim (Shen), e estando esta deficiente, surge a condição básica para que 

haja as alterações energéticas, funcionais e orgânicas na região, normalmente quando a deficiência 

de Qi (Energia) do Rim (Shen) está associada a patologias energéticas dos Órgãos e vísceras (Zang 

Fu) e dos Canais de Energia. (Yamamura, 1998). 

 O conceito de Rim (Shen) na Medicina Chinesa envolve as funções do Rim (Shen), da 

Supra-renal, dos Testículos e Ovários. 

 A deficiência de Energia do Rim, a estagnação de energia e sangue no trajeto de qualquer 

um dos canais de energia anteriormente citados, resultam, em primeiro momento, alterações 

energéticas e, em seguida, funcionais. Persistindo a deficiência, surgem as alterações orgânicas, 

com desestruturação osteoligamentar, com processo inflamatório, dor lombar, etc (INADA, 2006, 

p.224). 

 O Yang do Rim (Shen) (Yuan Qi, Ming Men) é base do Qi (Energia), responsável pelo 

aquecimento e atividade dos órgãos e tecidos, pelo controle dos componentes do corpo (funcional, 

fisiológico), pela nutrição, movimento e ativação dos processos do Rim (medula, cérebro, ossos, 

sangue, esperma e óvulos). A Deficiência dos processos leva a problemas de reprodução 

(impotência, esterilidade), problemas nos dentes, na audição e falta de vontade (redução 

dalibidosexual, medo, apatia). O controle deficiente do corpo leva a incontinência urinária, diarréia 

matinal ou a espermatorréia, caso haja também Deficiência do Yang do Baço (PI), pode haver à 

ligúria e edema. (MACIOCIA, 1996). 

 O Yin do Rim (Shen) controla e nutre a base material (físico, orgânico) dos tecidos 

comandados pelo Rim (Shen): medula, cérebro, ossos, sangue, esperma e óvulo. É a base dos 

líquidos (Sangue (Xue)) do corpo, alimenta e nutre os órgãos e tecidos. A Deficiência leva a 
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inquietude e superexcitação, física ou mental (sono agitado, poluição noturna, ejaculação precoce). 

(MACIOCIA, 1996). 

 

 

2.3 Tratamento da Dor Lombar Através da Síndrome Energética do Rim (Shen) 

 

 Segundo Lorenzetti et al. (2006), o tratamento para dor crônica da coluna é 

predominantemente não cirúrgico. Há três principais procedimentos neste tipo de tratamento: a 

medicina manual, a aplicação terapêutica local de anestésicos e a Acupuntura. Os autores concluem 

que, mesmo sendo a última escolha entre os tratamentos, em qualquer caso, a Acupuntura não 

apenas alivia a dor, mas também harmoniza os distúrbios físicos e psicológicos. 

 Sendo assim, segue a seguir, sugestão de tratamento para a dor lombar sob o canal 

energético do Rim (Shen): 

 

 

2.3.1 Pontos de Acupuntura Para Síndrome de Deficiência de Yang do Rim (Shen) 

 

 Segundo Maike (1995): os sinais e sintomas para esse padrão são: exaustão, extremidades 

inferiores frias, falta de interesse, depressão, impotência, palidez na tez do rosto, fraqueza lombar e 

mole. É caracterizada pelo Frio Interior, a pessoa tem aversão ao frio. 

Diagnóstico: língua pálida, pulso vazio, profundo e lento.  

 

 Para o tratamento podemos utilizar os pontos de Acupuntura, segundo Ross, (2002):  

 

- R7 (Fuliu) - ponto de Tonificação do Meridiano do Rim (Shen), tonifica o WeiQi (Energia de 

defesa), dispersa a Umidade e Umidade-Calor, reforça lombar, umedecea Secura, consolida Yang 

do Rim (Shen); 

- R9 (Zhubin) - tonifica o Qi (Energia) e Yin do Rim (Shen), regula o Yin Wei Mai e abre o tórax; 

- VG14 (Dazhui) - alivia espasmo, libera o fator patogênico de todos os canais Yang, ponto de 

Tonificação geral, tonifica Yang, faz limpeza do Fogo e Calor Perverso; 

- VC4 (Guanyuan) - Tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen); 

- VC6 (Qihai) - Tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen); 
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- B23 (Shenshu) - Tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen), Essência Yuan Qi (Energia da 

Vitalidade), nutre o Sangue (Xue) e resolve a Umidade, ponto Shu Dorsal do Meridiano do Rim 

(Shen); 

- VB39 (Xuanzhong) - ponto mestre de medula. Tonifica Qi (Energia) e Xue (Sangue), fortalece Qi 

(Energia) dos ossos, tonifica a Essência (Jing) e a medula, elimina o Vento exterior do alto do 

corpo. 

 

 

2.3.2 Pontos de Acupuntura Para Síndrome de Deficiência de Yin do Rim (Shen) 

  

 Os sinais e sintomas para esse padrão são: pessoa cansada, mas inquieta, calor na palma das 

mãos e plantas dos pés, dor de garganta, sede, ofuscação da vista, vertigens, insônia, fraqueza e 

lassidão lombar e dos joelhos, emagrecimento, boca seca mais a noite, transpiração noturna, face 

vermelha. (MAIKE, 1995)  

Diagnóstico: língua vermelha, seca e pulso fino e rápido. 

 

 Para o tratamento podemos utilizar os pontos de acupuntura:  

 

- R1 (Yongquan) - restaura o colapso do Yang Qi (Energia), limpa Calor Perverso e Fogo, aumenta 

o Qi (Energia) do Rim (Shen) e Essência, dispersa Umidade-calor e o Vento; 

- R2 (Rangu) - refresca o calor do Sangue (Xue), limpa o Calor Perverso, Umidade e Fogo, tonifica 

Yang Qi (Energia) do Rim(Shen) e a Essência (Jing), estabiliza a função do Rim (Shen); 

- R3 (Taixi) - tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen), nutre o Yin; 

- R6 (Zhaohai) - nutre o Yin, aumenta a energia do Rim (Shen) e Yin Qiao Mai; 

- R7 (Fuliu) - ponto de Tonificação do Meridiano do Rim (Shen); 

- B17 (Geshu) - harmoniza e regula a circulação do Xue (Sangue); 

- B23 (Shenshu) - ponto Shu Dorsal do meridiano do Rim (Shen).Aumenta o Qi (Energia) do Rim 

(Shen), Essência (Jing), Yuan Qi (Energia da vitalidade); 

- B52 (Zhishi) - aumenta a energia do Qi (Energia) do Rim (Shen) e Essência (Jing), reforça a força 

de vontade, harmoniza via das águas; 

- BP1(Yinbai) - restaura Yang, harmoniza e aquece o Qi (Energia) do sangue (Xue), faz conter 

sangue dentro dos vasos sanguíneos, regulariza a circulação do Qi (Energia) e Xue (Sangue); 
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 - BP6 (Sanyinjiao) - tonifica o Qi (Energia) dos três Yins da perna, harmoniza a via das águas, 

favorece a circulação do Qi (Energia) e Xue (Sangue); 

 - BP8 (Diji) - fortalece o Xue (Sangue) e promove a circulação, remove estase de Xue (Sangue), 

beneficia Aquecedor (Jiao) Inferior; 

 - F8 (Ququan) - tonifica e circula o Qi (Energia) da Bexiga (Pangguang), circula o Qi (Energia) do 

Aquecedor (Jiao) inferior, dispersa Umidade-Calor; 

 - VC6 (Qihai) - ponto de Tonificação geral.TonificaQi (Energia), Xue (Sangue) e Yang, tonifica 

Qi (Energia) do Rim (Shen), dispersa Umidade e Umidade-Calor, refresca Calor do Xue (Sangue), 

fortalece a Energia Ancestral Essencial (Jing); 

 - IG11 (Quchi) - regula circulação de Qi (Energia) e Xue (Sangue) nos canais, tonifica Qi 

(Energia) e Sangue (Xue), elimina Vento Perverso e Umidade, refresca Calor, transforma Umidade-

Calor, refresca e fortalece o Xue (Sangue), fortalece tendões e articulações. 

 

 

2.3.3 Pontos de Acupuntura Para Síndrome de Deficiência de Qi do Rim (Shen) 

 

 Os sinais e sintomas são: cansaço, medo, joelhos e lombar debilitados piorando com o cansaço e 

esforço físico, micção freqüente de cor clara, gotas após micção, micção freqüente a noite. 

Diagnóstico: língua pálida e flácida e pulso vazio e, às vezes, variável. 

 

 Para o tratamento podemos utilizar os pontos de acupuntura:  

 

- R3 (Taixi) - nutre o Yin, reduz o Calor Patogênico; 

- R5 (Shuiquan) - aumenta o Qi (Energia) do Rim (Shen); 

- R7 (Fuliu) - ponto de Tonificação do Meridiano do Rim (Shen); 

- B23 (Shenshu) - pontoShuDorsal do Meridiano do Rim (Shen).Aumenta o Qi do Rim (Essência), 

Yuan Qi (Energia da Vitalidade), nutre o Xue (Sangue); 

- B28 (Pangguangshu) - harmoniza via das águas, elimina Estagnações, regula o Dai Mai; 

- VC4 (Guanyuan) - tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen); 

- VC6 (Qihai) - Mar de Qi (Energia).Tonifica o Qi (Energia) do Rim (Shen); 

- B52 (Zhishi) - aumenta o Qi (energia) do Rim (Shen) e essência, harmoniza a via das águas, 

reforça a força de vontade; 

- VG4 (Mingmen) - portal da vida. Tonifica a Energia (Qi) do Rim (Shen). (ROSS, 2002). 
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2.4 Métodos de Aplicação de Acupuntura para tratar a Dor Lombar.  

 

 

 Para elaboração deste trabalho será esplanada uma eficaz Técnica das Três Agulhas que 

tomou seu espaço e reconhecimento em função do resultado de sua utilização. 

 

 

2.4.1 O Método das Três Agulhas 

 

 Uma forma de Acupuntura que utiliza seleções de pontos de Acupuntura criadas para 

tratamento de síndromes, doenças e sintomas associados. 

 Cada uma das específicas combinações de pontos é composta de apenas três pontos de 

acupuntura, sejam bilaterais, unilaterais ou uma mescla. 

 Jin Rui, professor titular da Universidade de Medicina Chinesa de Guang ZHOU, é o 

responsável pela criação, pesquisa, desenvolvimento e promoção de método terapêuticos da 

Acupuntura, que possibilita excelentes resultados terapêuticos. 

 

  

2.4.2 Características do Método das Três Agulhas 

 

 As principais características do Método das Três Agulhas são: 

 - Aplicação de apenas três pontos ou três agulhas para tratamento das alterações; 

 - Seleção de pontos de acordo com a região do corpo; 

 - Seleção de poucos pontos com características sinergéticas; 

 - Utilização de várias teorias de base da Medicina Chinesa; 

 - Possui uma grande gama de aplicações com pouca quantidade de pontos de tratamento. 
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2.4.3 Vantagens do Método das Três Agulhas 

 

 As principais vantagens do Método das Três Agulhas são: 

 - Facilidade para aprender e aplicar; 

 - Emprega pequena quantidade de pontos; 

 - Utilização de poucas agulhas, reduz o possível medo de alguns pacientes. 

 

 

2.4.4 Estímulos na aplicação do Método das Três Agulhas 

 

 De acordo com cada região, com cada ponto de Acupuntura, empregado na combinação, o 

método de estímulo mais adequado deve ser selecionado. 

 O estímulo segue os padrões regulares para os pontos, como feitos tradicionalmente. 

 Alguns pontos devem, no entanto, ser estimulados de forma especial, com direcionamento 

da agulha diferenciado ou ainda através de outros métodos complementares, como a sangria ou a 

moxabustão. Respeitando a importância de uma adequada obtenção do QI. 

 

 

2.4.5 Pontos Aplicados na Técnica das Três Agulhas da Lombar 

 

 - B23 (Shenshu): este ponto é o Shu dorsal (Bei Shu) do Rim (Shen), que governa, reside na região 

lombar, tendo grande importância na tonificação desse órgão (Zang); 

 - B25 (Dachangshu): este ponto é o Shu dorsal (Bei Shu) do Intestino Grosso (Da Chang), tendo 

grande importância nas funções dessa víscera (Fu). Ao agulhar este ponto, as funções regulares 

desta Víscera (Fu) podem ser resgatadas, destacando a manutenção do metabolismo da água, 

limpando o acúmulo de Umidade da região. 

 - B40 (Weizhong): ponto de comando da região lombar, de modo que para qualquer alteração 

relacionada com esta região do corpo pode ser empregado este ponto. 
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 Funções: 

 Desobstruir os canais e colaterais (Jing Luo) associados com a Bexiga (Pang Guang); 

 Remover Estase do Sangue (Xue); 

 Tonificar o Rim (Shen); 

 Fortalecer a região Lombar; 

 Resolver Umidade da região lombar. 

 

 Manipulação das agulhas: a prática indica que estes pontos podem ser estimulados com 

acupuntura associada à moxabustão, de modo que as agulhas sejam introduzidas de modo 

perpendicular por 1-1,2 cun, com manipulações em rotação e pistonagem. 

 Destaque-se que nos casos agudos, o ponto B40 (Weizhong) responde muito ao estímulo por 

sangria, antes do agulhamento dos outros pontos. 

 Em casos crônicos é indicada a combinação com estímulos de moxabustão na região lombar, 

seja com a técnica de agulha aquecida, caixa de moxa ou ainda bastões de moxa. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

 O trabalho procurou esclarecer e explanar a idéia do sentido da dor nas visões, ocidental e 

oriental, buscando apresentar abordagens de visões diferentes para mesmo tema. 

 Buscou ainda focar na forma de tratamento por órgão que a Medicina Chinesa aprova como 

sendo o pilar para a patologia estudada e ainda abordou forma de métodos de tratamentos aplicados 

com sucessos anteriormente e que vê sendo utilizado ao longo da história dessa terapia. 

Na literatura são encontrados bastantes estudos sobre a acupuntura, facilitando assim, 

comparações e experiências realizadas e comprovadas por renomados autores. 

 Foram apresentadas algumas, entre tantas formas de tratamentos que podem ser utilizados 

com eficácia para problemas crônicos e agudos.  

 É importante informar que além do método de Três Agulhas, apresentados no trabalho 

existem técnicas da Medicina Chinesa, que complementam o tratamento da lombalgia, tais como: 

fitoterapia, Moxabustão, eletroacupuntura, ventosaterapia, Guasha, etc. Todas estas técnicas têm o 

objetivo de livre fluxo de energia causando um desbloqueio dos meridianos acometidos na 

lombalgia e eliminando a dor. Valendo lembrar que as técnicas de tratamento para esta patologia 

podem ser associadas para obtenção de um resultado mais eficaz em um prazo menor.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

 O trabalho sobre tratamento de dor lombar explanou um assunto tão extenso e não menos 

importante para a Medicina Chinesa, já que se trata de uma patologia presente na vida de muitas 

pessoas no mundo atual. 

 A dor lombar é uma doença bastante comum, sendo a segunda maior queixa médica de todo 

mundo, quando não tratados adequadamente pode se tornar crônica. Várias pesquisas vêm 

comprovando a eficácia da acupuntura no alivio de muitos tipos de dor.  

Sendo assim, pode-se dizer que a Acupuntura é um método muito eficaz, capaz de sanar a 

dor sem causar danos ao paciente com a inserção das agulhas, evitando os efeitos colaterais 

causados pelos medicamentos alopáticos. 

A somatização de aplicação de métodos e técnicas pode acelerar o resultado do tratamento. 

Sendo assim, o conhecimento e domínio da informação auxiliam no uso eficaz da ferramenta. 

O trabalho trouxe de forma o tema de forma clara, reunindo opiniões de vários autores, 

enriquecendo assim o conteúdo para tornar seguras as informações e abordagens sobre o tema.  
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