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RESUMO 

 

A proposição é iniciar com uma breve apresentação sobre os Fundamentos da Medicina 

Chinesa, passando em seguida para uma abordagem sobre os pontos Shu Antigos sobre diferentes 

pontos de vistas: de acordo com o “Clássico das Dificuldades” (Nan Jing), cap. 68; de acordo com o 

“Eixo Espiritual” (Ling Shu), caps. 4 e 6; de acordo com as Estações Climáticas do “Eixo Espiritual” 

(Ling Shu), cap. 44; de acordo com os Cinco Movimentos, do “Clássico das Dificuldades” (Nan Jing), 

cap. 64 e o uso dos Cinco Pontos de Transporte (Nan Jing), cap. 69; citando trechos desses clássicos 

chineses mostrando algumas possíveis visões para utilização dos Pontos Shu Antigos; em seguida um 

resumo sobre os usos mais frequentes dos pontos. No final explicar como realizar tratamentos, 

focando nos Cinco Movimentos, utilizando meios como desenhos e tabelas para facilitar o 

entendimento.   

 

Palavras Chaves: Pontos Shu Antigos, Cinco Movimentos, Cinco Elementos, 

Transporte, Medicina Chinesa, Tonificação, Dispersão, Geração, Dominância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The proposition is to start with a short presentation about the Fundations of Chinese Medicine, 

going for a discussion of the Ancient Shu Points about different visions: according to the "Classic of 

Difficulties" (Nan Jing), chap. 68; according to the "Spiritual Axis" (Ling Shu), caps. 4 and 6; 

according to the Climate Stations of "Spiritual Axis" (Ling Shu), chap. 44; according to the Five 

Movements, in the "Classic of Difficulties" (Nan Jing), chap. 64 and the application of the Five 

Transport Points (Nan Jing), chap. 69; showing excerpts of these Chinese Classics suggesting some 

possible visions for the use of Ancient Shu Points; then a summary of the most frequent uses of points. 

At the end explain how to do treatments focusing on the Five Movements, using drawings and tables 

to facilitate understanding. 

 

Keywords: Former Shu Points, Five Movements, Five Elements, Transportation, 

Chinese Medicine, Toning, Dispersion, Generation, Dominance 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A Filosofia Oriental, assim como a Medicina Chinesa tem sua origem na observação da 

natureza. O chinês camponês, que tinha como referências, a terra de um lado e os movimentos do sol 

de outro lado. Sobre suas terras de frente para o sul, o chinês observava o grande Yang, o sol. A terra 

era o centro, em torno da qual tudo evoluía. Ele ficava no meio, entre o céu e a terra. Da observação 

do céu e da terra, surgiram os símbolos do Yin e Yang, dois polos opostos surgidos da mesma unidade, 

onde as contínuas transformações de um em outro geram vida. 

A teoria do Yin e Yang, refinada pela dos Cinco Movimentos, demonstra que cada fenômeno 

é ligado a todos os outros por relações precisas, a fim de formar um grande conjunto, o Universo. 

No Nei Jing (Clássico Interno), os Cinco Movimentos (Wu Xing) são considerados como uma 

lei universal que governa todos os fenômenos, da mesma forma que o Yin e o Yang. 
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2 - FUNDAMENTOS DA MEDICINA CHINESA 

 

2.1 - Yin e Yang  

 

Figura 1 - Tai Chi 

Antes de tudo, existia o “Dao”, o “Sopro Primordial”, o “Uno” que se divide em Yin e Yang, 

“o lado escuro” e “o lado claro” da montanha, dando origem “aos dez mil seres”, à toda a realidade 

sensível. Yin era mais pesado e deu origem à Terra. Yang era mais leve e subiu, dando origem ao Céu. 

Entre estes dois princípios surgiu o Homem, considerado o terceiro elemento desta tríade. (Doutrina 

Linear, 2015) 

Yin é tudo que é passivo, feminino, úmido, a terra, a morte, a lua, a noite, forma, estrutura, 

nutrição, capacidade de refrescar, diminuição de movimento; Yang é tudo que é ativo, masculino, 

seco, o céu, a vida, o sol, o dia, função, ação, metabolismo, aquecimento, movimento. Estes dois 

princípios, são dois lados do mesmo “Dao” e estão em tudo que existe, um contém em si a semente 

do outro, formando o clássico signo do Tai Chi, mostrando que tudo se move e se transforma 

continuamente em seu oposto. (Sionneau, 2014) 

 

Figura 2 - Lado Escuro e Lado Claro da Montanha 
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No Yin e Yang existe o Princípio da “Unidade”, ambos são integrados entre si. Há o Princípio 

da “Oposição”, o Yin e o Yang representam dois componentes opostos. Existe também o Princípio 

da “Interdependência”, um só existe porque existe seu oposto. O Princípio do “Interconsumo”, 

onde há um equilíbrio dinâmico, nada é estático, tudo se move se transforma continuamente em seu 

oposto. Há finalmente o Princípio da “Intertransformação”; quando se chega ao máximo de Yin, 

esse transforma-se em Yang e vice-versa. (Reginaldo Filho, 2015) 

Para a Medicina Chinesa, enquanto o Yin e o Yang estão fluindo em harmonia pelo corpo, 

existe saúde. A perda desse equilíbrio dinâmico entre o Yin e o Yang dá origem às doenças. (Angela 

Hicks, 2007) 

 

Figura 3 - Representação do Yin e Yang e associações 

 

2.2 - Os Cinco Movimentos 

Como vimos anteriormente, o universo é animado por um princípio único, O “Dao” que se 

manifesta através de dois aspectos complementares, o Yin e o Yang. Para refinar e aperfeiçoar a 

natureza destas duas forças, estas foram diferenciadas em cinco símbolos, cinco movimentos (Água, 

Madeira, Fogo, Terra, Metal). (Sionneau, 2014) 

“A transmutação do Yang e a união do Yin geram a Água, o Fogo, a Madeira, o Metal, a 

Terra. Esses cinco Qi (cinco movimentos) se deslocam no sentido correto (de maneira harmoniosa) 

e assim as quatro estações se manifestam. Os Cinco Movimentos (Wu Xing) vem do único Yin Yang, 

o Yin Yang vem da única manifestação suprema (Tai Ji). O Tai Ji é fundamentado no Sem 
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Manifestação (Wu Ji)”-Tai Ji Tu Shuo (Doutrina sobre o Diagrama da Manifestação Suprema) de 

Zhou Dun Yi. (Sionneau, 2014) 

Cada um dos Cinco Movimentos representa um grau, uma dosagem da mistura de Yin e Yang. 

Cada um dos Cinco Movimentos representa uma fase de transformação do Yin no Yang, a quantidade 

de Yin e Yang naquele determinado momento. (Sionneau, 2014) 

De Yin e Yang surgiu a teoria dos Cinco Movimentos, que afirma que tudo no universo é 

constituído dos cinco elementos básicos, de seus movimentos e suas mudanças: Terra, Metal, Água, 

Madeira e Fogo, que se organizam em Ciclos de Geração e Dominância. As estações da natureza, os 

órgãos do corpo, os ciclos da vida, estão relacionados a cada um desses elementos. (Auteroche, 1992) 

Mais de mil anos antes da época cristã, os seguintes conhecimentos eram registrados no Shang 

Shu Da Chuan: "Água e Fogo, é o que bebe e come o povo. Metal e Madeira são o que ele produz. 

Terra é o que gera os dez mil seres, o que é útil ao homem". Dessa forma, os Cinco Movimentos 

serviram para explicar o Universo. (Auteroche, 1992) 

  

Figura 4a - Os Cinco Elementos 

Terra ao centro 

Figura 4b - Os Cinco Elementos 

 

 

No texto Yi Ming Ji no livro Zhou Yi Ba Gua Jie (Explicações dos Diagramas dos Oito 

Trigramas do Zhou Yi), é explicada uma outra forma de divisão dos cinco elementos, nas quatro 

posições cardinais, onde a Terra é o centro da observação dessas quatro direções: “O Qi único se 

divide, o leve e claro são o céu, o pesado e turvo são a terra, eles geram os dois princípios. Os dois 

princípios se dividem, então o Metal, a Madeira, a Água, o Fogo se posicionam nas quatro direções, 
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isto é: gera as quatro representações (Si Xiang)”. Mais à frente é dito: “Os quatro símbolos (Si 

Xiang) tem um atributo: a Água, o Fogo, a Madeira, o Metal (...). Mas a Terra não tem atributo. 

Cada um dos quatro símbolos, no centro é associado à Terra”. (Sionneau, 2014) 

 

2.3 - Significado dos Cinco Movimentos 

2.3.1 - Ideograma Madeira (Mu) 

Advém da observação de uma árvore, mais precisamente a árvore do bambu, que tem como 

características: flexibilidade, geração, harmonização, adaptação. (Reginaldo Filho, 2015) 

Segundo Hong Fan: “A Madeira se curva e se redireciona. Ela é animada pela fluidez, pelo 

movimento, pela ordem, pela expansão e pela subida. É por isso que, no organismo, a 

Madeira/Fígado (Gan) gosta da fluidez e da ordem e detesta a restrição e a estagnação. Suas funções 

são a livre circulação e a evacuação. A Madeira tem uma energia ascendente como o Qi do Fígado”. 

(Sionneau, 2014) 

Huang Di Nei Jin Su Wen - Capítulo 5: “O território do leste gera o vento, o vento gera a 

madeira, a madeira gera o ácido, o ácido gera o Fígado (Gan), o Fígado (Gan) gera os tendões, os 

tendões geram o Coração (Xin), o Fígado (Gan) governa os olhos. No céu é o vento, na terra é a 

Madeira, no corpo são os tendões, nos Órgãos (Zang) é o Fígado (Gan), nas cores é o verde, nos 

sons é a nota Jue (3º nota da escala pentatônica chinesa), nos barulhos é o grito, nas alterações é a 

sensação de aperto (contração), nos orifícios são os olhos, nos sabores é o ácido, nas emoções é a 

raiva”. (Sionneau, 2014) 

 

2.3.2 - Ideograma Fogo (Huo) 

As características derivam da observação de uma chama ardente, como uma fogueira, que tem 

como características: queimar, aquecer, inflamar, hiperfuncionar. (Reginaldo Filho, 2015) 

Segundo Hong Fan: “O Fogo por natureza é o Calor que aquece. É por isso que no 

organismo, o Yang do Coração (Xin) o, que é chamado Fogo Monarca, tem por função aquecer e 

sustentar o Yang do organismo, aquecer o Sangue (Xue) e os Vasos. Nestes dois casos, isto permite 

um melhor dinamismo orgânico. O Fogo tem uma energia centrífuga como o Qi do Coração”. 

(Sionneau, 2014) 

Huang Di Nei Jin Su Wen - Capítulo 5: “ O território do sul gera o calor, o calor gera o fogo, 

o fogo gera o amargo, o amargo gera o Coração (Xin), o Coração (Xin) gera o Sangue (Xue), o 
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Sangue (Xue) gera o Baço (Pi), o Coração (Xin) governa a língua. No céu é o calor, na terra é o 

Fogo, no corpo são os vasos, nos Órgãos (Zang) é o coração, nas cores é o vermelho, nos sons é a 

nota Zhi (4º nota da escala pentatônica chinesa), nos barulhos é o riso, nas alterações é a melancolia, 

nos orifícios é a língua, nos sabores é o amargo, nas emoções é a alegria”. (Sionneau, 2014) 

 

2.3.3 - Ideograma Terra (Tu) 

Advém da observação do solo que promove a nutrição, desenvolvimento, permite o 

crescimento e a absorção. (Reginaldo Filho, 2015) 

Segundo Hong Fan: “A Terra é considerada como matriz dos dez mil seres. É por isso que 

no organismo, o Baço (Pi) é a origem do transporte e da transformação dos alimentos e das bebidas, 

cuja essência sutil vai nutrir os Cinco Órgãos (Zang), as Seis Vísceras (Fu), os quatro membros, as 

cem articulações... e que de certa maneira gera tudo no corpo. A Terra tem uma energia 

harmonizante como o Qi do Baço (Pi)”. (Sionneau, 2014) 

Huang Di Nei Jin Su Wen - Capítulo 5: “O centro gera a Umidade, a umidade gera a Terra, 

a Terra gera o doce, o doce gera o Baço (Pi), o Baço (Pi) gera as carnes, as carnes geram o Pulmão 

(Fei), o Baço (Pi) governa a boca. No céu é a umidade, sobre a terra é a Terra, no corpo são as 

carnes, nos Órgãos (Zang) é o Baço (Pi), nas cores é o amarelo, nos sons é a nota Gong (1º nota da 

escala pentatônica chinesa), nos barulhos é o canto, nas alterações é a eructação, nos orifícios é a 

boca, nos sabores é o doce, nas emoções é o pensamento”. (Sionneau, 2014) 

 

2.3.4 - Ideograma Metal (Jin) 

Observação de uma lâmina de metal, onde se observa: purificação, solidez, vibração. 

(Reginaldo Filho, 2015) 

Segundo Hong Fan: “O Metal é caracterizado pela descida, pela colheita. É por isso que no 

organismo, o Pulmão (Fei) coleta o Qi do céu, a essência sutil dos alimentos, para em seguida fazê-

las descer e penetrar mais profundamente no corpo. O Metal tem uma energia descendente como o 

Qi do Pulmão (Fei)”. (Sionneau, 2014) 

Huang Di Nei Jin Su Wen - Capítulo 5: “O território do oeste gera a secura, a secura gera o 

Metal, o Metal gera o picante, o picante gera o Pulmão (Fei), o Pulmão (Fei) gera a pele e os pelos, 

a pele e os pelos geram os Rins, o Pulmão governa o nariz. No céu é a secura, na terra é o Metal, no 

corpo são a pele e os pelos, nos Órgãos (Zang) é o Pulmão (Fei), nas cores é o branco, nos sons é a 
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nota Shang (2º nota da escala pentatônica chinesa), nos barulhos são os soluços, nas alterações são 

a tosse, nos orifícios é o nariz, nos sabores é o picante, nas emoções é a melancolia”. (Sionneau, 

2014) 

 

2.3.5 - Ideograma Água (Shui) 

Deriva da observação de um fluxo de água, cujas características são: umedecimento, 

penetração, limpeza, refrescamento. (Reginaldo Filho, 2015) 

Segundo Hong Fan: “A Água é o movimento do armazenamento, da guarda. É por isso que 

no organismo, os Rins (Shen) são os Órgãos (Zang) da guarda (como um tesouro), do 

armazenamento do Yin e do Yang verdadeiros, do Jing e do Fogo Ministro. A Água tem uma energia 

centrípeta assim como o Qi do Rim (Shen)”. (Sionneau, 2014) 

Huang Di Nei Jin Su Wen - Capítulo 5:”O território do norte gera o frio, o frio gera a Água, 

a Água gera o salgado, o salgado gera o Rim (Shen), o Rim (Shen) gera a medula e os ossos, a 

medula gera o Fígado (Gan), o Rim (Shen) governa os ouvidos. No céu é o frio, na terra é a Água, 

no corpo é o osso, nos órgãos é o Rim (Shen), nas cores é o preto, nos sons é a nota Yu (5º nota na 

escala pentatônica chinesa), nos arrulhos é o suspiro, nas alterações é o arrepio (tremor), nos 

orifícios são os ouvidos, nos sabores é o salgado, nas emoções é o medo”. (Sionneau, 2014) 

 

 

Tabela 1 - Associações ligadas aos Cinco Movimentos 
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Mesmo que um fenômeno pareça caracterizado por um dos Cinco Movimentos, é sempre 

possível observar um ciclo de Yin e Yang e dos Cinco Movimentos no interior dele. Algo de natureza 

Água, pode estar em uma fase Água, Madeira, Fogo, Terra, ou Metal. É como se fosse Água de Água, 

Madeira de Água, Fogo de Água, Terra de Água, Metal de Água. É um prolongamento do conceito 

“Yin dentro do Yin, Yin dentro do Yang, Yang dentro do Yang, Yang dentro do Yin”. (Sionneau, 2014) 

Uma ilustração desta ideia em Acupuntura é a teoria dos Cinco Pontos Shu Antigos ou Pontos 

de Transporte. (Sionneau, 2014) 

A teoria do Yin e Yang, refinada por aquela dos Cinco Movimentos, demonstra que cada 

fenômeno é ligado a todos os outros por relações precisas, em um equilíbrio dinâmico, formando o 

Universo. O Homem e seu ambiente natural estão intimamente ligados e se influenciam mutuamente. 

Encontramos uma unidade/globalidade de três forças: Céu, Terra, Homem. (Angela Hicks, 2007) 

A interação entre os cinco movimentos, seguem algumas leis de relação entre eles: 

 

2.4 - Ciclo de Geração (Xiang Sheng) 

O ideograma Sheng significa produzir, criar e corresponde a uma relação em que um 

Movimento nutre, cria e gera o outro. É também chamado de ciclo Mãe e Filho, por um Movimento 

gerar, ser Mãe do outro. (Reginaldo Filho, 2015) 

Dessa forma, temos que: 

A Água nutre a árvore (Madeira) para ela crescer; 

A árvore (Madeira) fornece matéria prima para o Fogo; 

As cinzas (Fogo) são substratos para o solo (Terra); 

É dentro da Terra que podemos encontrar Metal; 

É nos locais que temos Metal (minerais), que temos a Água mais pura. (Reginaldo Filho, 2015) 

No Ciclo de Geração, quando a Madeira gera Fogo, ela torna-se Fogo, isto significa que no 

movimento Fogo há uma certa quantidade de energia de Madeira. Sem a energia da Madeira o Fogo 

não é Fogo. Para ser Fogo, ele precisa integrar a energia da Madeira. (Sionneau, 2014) 

Da mesma maneira que o Yin e o Yang são duas facetas da mesma realidade, os cinco 

movimentos são indissociáveis e incompreensíveis separadamente. É um fenômeno único com cinco 

facetas. (Sionneau, 2014) 
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Figura 5 - Ciclo de Geração 

2.5 - Ciclo de Dominância (Xiang Ke) 

O ideograma Ke significa controle, domínio, e corresponde a uma relação em que um 

elemento tem controle sobre o outro. Esse ciclo é fisiológico e ocorre para evitar excessos. É o ciclo 

Avô - Neto. (Reginaldo Filho, 2015) 

Em metáforas temos que: 

A Água controla o Fogo; 

O Fogo derrete o Metal; 

O machado (Metal) corta a árvore (Madeira); 

As árvores (Madeira) extraem nutrientes do solo (Terra); 

A Terra delimita o fluxo dos rios (Água). (Reginaldo Filho, 2015) 

 

Figura 6 - Ciclo de Dominância 
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Ambos os ciclos devem ocorrer para que as atividades funcionais regulares do corpo e do 

mundo natural, possam ser mantidas em harmonia. (Reginaldo Filho, 2015) 

Um ditado na Medicina Chinesa afirma: “A restrição permite a geração”. (Reginaldo Filho, 

2015) 

Como afirma o Neijing: “Se não há geração, não há crescimento ou desenvolvimento. Se não há 

dominância então o crescimento e desenvolvimento sem fim se tornará prejudicial”. (Reginaldo 

Filho, 2015) 

Cada movimento tem relação direta com os demais: 

Dessa forma, um determinado movimento (Fogo): 

Gera ou Promove outro (Terra); 

É Gerado ou Promovido por outro (Madeira); 

Controla ou Domina outro (Metal); 

É Controlado ou Dominado por outro (Água). (Reginaldo Filho, 2015) 

 

 

 

Figura 7 - Relação de cada Movimento com os demais 

 

 

Assim quando um movimento está em condição patológica, pode ocorrer a transmissão dessa 

alteração para o movimento seguinte. “Doença da Mãe afetando Filho”. (Auteroche, 1992) 
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2.6 - Ciclo de Excesso de Dominância (Xiang Cheng) 

O Ideograma Cheng significa opressão, subjugação, é uma relação excessiva do Ciclo de 

Dominância. (Reginaldo Filho, 2015) 

O Movimento que deveria controlar o outro de maneira normal, o faz de maneira excessiva, 

prejudicial, diminuindo demasiadamente o outro Movimento. (Reginaldo Filho, 2015) 

 

Figura 8 - Ciclo de Excesso de Dominância 

2.7 - Ciclo de Contra Dominância (Xiang Wu) 

O ideograma Wu significa rebelião, revolta e corresponde basicamente a uma relação contrária 

àquela do Ciclo de Dominância. Nesse ciclo, um Movimento que deveria controlar as funções do 

outro, encontra-se enfraquecido e ao invés de controlar passa a ser controlado. (Reginaldo Filho, 

2015) 

 

Figura 9 - Ciclo de Contra Dominância 
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2.8 - Os Órgãos e o Ciclo de Geração 

A teoria dos Cinco Movimentos explica a existência de uma relação fisiológica entre os 

órgãos. (Auteroche, 1992) 

Assim, o Jing do Rim (Shen) (Água) vai alimentar o Fígado (Gan); o Fígado (Gan) (Madeira) 

estoca o Sangue (Xue) que vai ajudar o Coração (Xin); o Calor do Coração (Xin) (Fogo) vai aquecer 

o Baço (Pi) (Terra), este transforma a essência dos alimentos, que vai encher o Pulmão (Fei); o 

Pulmão (Fei) (Metal) purifica e faz circular para baixo a fim de auxiliar a Água do Rim (Shen). 

(Auteroche, 1992) 

 

 

Figura 10 - Os Órgãos e o Ciclo de Geração 

 

2.9 - Os Órgãos e o Ciclo de Dominância 

O Qi do Pulmão (Fei) (Metal) purifica e desce, pode deter a subida excessiva do Yang do 

Fígado (Gan); a ação reguladora do Fígado (Gan) (Madeira) pode drenar a congestão da Terra (Baço 

(Pi)); o movimento de transporte e transformação do Baço (Pi) (Terra) poderá deter o 

transbordamento da Água (Rim (Shen)); a modificação do Rim (Shen) (Água) poderá reter o excesso 

de Calor do Fogo (Coração (Xin)); o Calor Yang do Coração (Xin), poderá controlar um excesso de 

refrescamento do Metal (Pulmão (Fei)). (Auteroche, 1992) 
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2.10 - Substâncias Vitais 

A Medicina Tradicional Chinesa identifica cinco substâncias materiais como fundamentais 

para a vida humana, essas também são relacionada aos Cinco Movimentos: (Reginaldo Filho, 2015) 

Jing - Excência 

 

Qi - Ar, Energia, Sopro 

 

Xue - Sangue 

 

Jin Ye - Líquidos Corporais 

 

Shen - Mente 

 

 

Figura 11 - Substâncias Vitais 
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3 - OS CINCO PONTOS DE TRANSPORTE (PONTOS SHU ANTIGOS) 

Os Pontos de Transporte conhecido como Pontos Shu Antigos, localizados nos Doze Canais 

Principais, entre os dedos das mãos e os cotovelos ou entre os dedos dos pés e os joelhos, são um dos 

grupos de pontos mais importantes da acupuntura. São também os Pontos dos Cinco Movimentos. Os 

Chineses comparavam a passagem do Qi por esses pontos ao fluxo de um rio, iniciando no Ponto 

Poço (Jing ou Ting) na ponta dos dedos das mãos ou dos dedos dos pés, crescendo gradualmente em 

amplitude e profundidade, até alcançar o ponto Mar (He ou Ho), no cotovelo ou no joelho. Nessa 

sequência, o Qi inicia no Ponto Poço (Jing ou Ting), passa gradualmente pelo Ponto Nascente (Ying 

ou Yong), extravasa no Ponto Riacho (Shu ou Yu), flui no Ponto Rio (Jing ou King)e penetra 

internamente no Ponto Mar (He ou Ho). (Peter Deadman, 2012) 

Essa progressão de amplitude e profundidade, independe da direção do fluxo do canal, aplica-

se igualmente aos canais Yin e ao Yang, tanto das pernas como dos braços. Embora os canais Yin das 

mãos tenham fluxo ascendente em direção aos dedos, e os canais Yang das mãos apresentem fluxo 

descendente em direção ao tórax, a comparação do canal a um rio, com sua nascente na ponta dos 

dedos e seu delta nos cotovelos aplica-se igualmente aos canais Yin e Yang. Exatamente o mesmo é 

aplicado aos canais das pernas. (Peter Deadman, 2012) 

Como os Pontos Shu Antigos, se localizam mais superficialmente que os demais, a sua ação 

energética é muito mais dinâmica do que a dos outros pontos de acupuntura, isso explica uso frequente 

na prática clínica. Além disso, esse grupo de pontos representa a conexão entre o organismo e o meio 

ambiente. É a seção do canal mais rápida e diretamente influenciada pelo clima e pelos fatores 

patogênicos exteriores. Por essa razão, os pontos ao longo dessa seção do canal estão mais 

diretamente relacionados às estações do ano, podem ser utilizados de acordo com o seu ciclo e são 

suscetíveis a entrada dos fatores patogênicos exteriores, como Frio, Umidade e Vento. (Maciocia, 

2014) 

Outra razão para o dinamismo dos pontos dessa seção do canal é que na ponta dos dedos das 

mãos e dos pés a energia muda a polaridade do Yin para o Yang ou vice-versa, fazendo com que o Qi 

do canal seja instável e mais facilmente influenciado. (Maciocia, 2014) 

 

 

Obs.: Antigamente o Pericárdio (Xin Bao) e o Coração (Xin) não eram diferenciados. São 

citados pontos para os cinco Órgãos (Zang) e seis Vísceras (Fu). (Peter Deadman, 2012) 
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A razão dos nomes dos pontos foi abordada no capítulo I do Eixo Espiritual (Ling Shu), em 

que diz: “... nos pontos Poço o Qi brota, nos pontos Nascente o Qi escorrega e desliza, nos pontos 

Riachos o Qi circula, nos pontos Rios o Qi se move, nos pontos Mar o Qi penetra”. (Maciocia, 2014) 

O Clássico das Dificuldades (Nan Jing) fornece a mesma descrição no capítulo 692. 

(Maciocia, 2014) 

Os significados reais de seus nomes são: Jing - poço, Ying - jorro, Shu - para transportar, Jing 

- para atravessar, He - para unir, juntar. (Peter Deadman, 2012) 

Esses nomes relacionam-se à ação energética desses pontos. (Peter Deadman, 2012) 

 

3.1 - Ações Energéticas dos Cinco Pontos de Transporte (Pontos Shu Antigos) 

Cada um dos cinco Pontos de Transporte, apresenta uma ação específica dentro da dinâmica 

do canal, que explica o significado dos nomes desses pontos. (Peter Deadman, 2012) 

 

3.1.1 - Pontos Poço (Jing ou Ting) 

Estão localizados na ponta dos dedos das mãos ou dos pés. Tem a função de receber e 

acumular o Qi e, como a nascente de um rio, inicia uma nova circulação energética. Representa a raiz 

dos Canais de Energia Principal, sendo importante na fisiologia energética, porque promove a 

formação do Qi próprio do Canal de Energia Principal. (Ysao Yamamura, 2001) 

A estimulação do Ponto Poço (Jing ou Ting) faz aumentar a energia, e sua utilização é 

particularmente importante nos casos em que o Qi do Canal de Energia é ainda imaturo, como 

acontece nas crianças, em uma faixa etária que vai do recém-nascido até a idade biológica de nove 

anos, ou quando o Qi nos Canais de Energia está em vazio ou deficiente, como acontece nos estados 

de coma, inconsciência ou desmaio. (Ysao Yamamura, 2001) 

A função energética do Ponto Poço (Jing ou Ting), é coletar o Qi das regiões adjacentes e 

direcioná-lo ao Canal de Energia Principal. Esse Qi das regiões adjacentes vem: da Energia dos 

Canais Secundários, de outros Canais de Energia Principais, dos Canais de Energia 

Tendinomusculares, do Qi livre localizado no tecido celular subcutâneo, do Qi livre localizado na 

camada muscular e daquele que circula junto ao Jin Ye. (Ysao Yamamura, 2001) 

O Ponto Poço (Jing ou Ting), coleta todo esse Qi, fazendo-o "brotar" no Canal de Energia 

Principal. Com essa ação energética inicia-se um poderoso sistema de circulação global uma vez que 

o Ponto Poço (Jing ou Ting), "aspira" a Energia e a impulsiona para frente e através do Canal de 
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Energia Principal. Como esses Canais de Energia Principais formam um sistema energético 

"fechado", os Ponto Poço (Jing ou Ting) de cada um dos Canais de Energia Principais funcionam 

como "bombas aspirante - prementes", que promovem a circulação energética do ser humano. (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Essa característica fisiológica permite sua utilização terapêutica com ótimos resultados, em 

condições clínicas extremamente graves, como são as urgências médicas. Em termos energéticos, 

urgência médica é toda a situação na qual se interrompe de forma parcial ou global a circulação do 

Qi através dos Canais de Energia Principais, como, por exemplo, os estados de coma em seus vários 

graus, os estados de choques, etc. (Ysao Yamamura, 2001) 

Nessas ocorrências, a estimulação dos pontos Ponto Poço (Jing ou Ting) constitui um dos 

mais importantes recursos de tratamento. (Ysao Yamamura, 2001) 

 

 

Figura 12 - As quatro estações 

 

Considerando os Cinco Movimentos, o Ponto Poço (Jing ou Ting) inicia em Movimentos 

diferentes, nos canais Yin e Yang. Observando-se a transmutação do Yang e do Yin na Natureza, nas 

quatro estações do ano, ocorre o seguinte: o Inverno (Movimento Água) equivale ao Yin máximo; o 

Verão (Movimento Fogo) é o Yang máximo; a Primavera (Movimento Madeira) representa a Energia 

Yang (Calor) penetrando o Yin (Frio); e o Outono (Movimento Metal) representa a Energia Yin (Frio) 

penetrando no Yang (Calor). Quando se comparam esses fenômenos à Energética Humana, observa-

se que o Ponto Poço (Jing ou Ting) de todos os Canais de Energia Principais Yin recebem o Qi 
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proveniente de um Canal de Energia Principal Yang (Yang penetrando no Yin = Primavera = 

Movimento Madeira). Enquanto o Ponto Poço (Jing ou Ting) de todos os Canais de Energia Principais 

Yang recebem o Qi proveniente de um Canal de Energia Principal Yin (Yin penetrando no Yang = 

Outono = Movimento Metal). (Ysao Yamamura, 2001) 

Desse modo, os Canais de Energia Principais dos Órgãos (Zang) (Canais de Energia Yin) têm 

seu Ponto Poço (Jing ou Ting) correspondente ao Movimento Madeira e os demais pontos Shu 

Antigos (Nascente, Riacho, Rio, Mar) seguem a sequência dos Cinco Movimentos (Fogo, Terra, 

Metal, Água). Enquanto para os Canais de Energia das Vísceras (Fu), (Canais de Energia Yang) o 

Ponto Poço (Jing ou Ting) corresponde ao Movimento Metal e os demais pontos Shu Antigos 

(Nascente, Riacho, Rio, Mar) seguem a sequência dos Cinco Movimentos (Água, Madeira, Fogo, 

Terra). (Ysao Yamamura, 2001) 

No ponto poço é onde o canal está mais superficial e fino e a energia muda a polaridade do 

Yin para o Yang ou vice-versa. (Maciocia, 2014) 

Pelo fato de a energia ser mais superficial e modificar a polaridade, o ponto Poço (Jing ou 

Ting) apresenta um efeito dinâmico especial ao ser agulhado. Nesse local, a energia está no seu estado 

mais instável, de maneira que pode ser fácil e rapidamente influenciada e modificada. Isso explica o 

seu uso para eliminar rapidamente os fatores patogênicos. (Maciocia, 2014) 

De acordo com o Clássico das Dificuldades (Nan Jing), esse Ponto apresenta um movimento 

"externo", ou seja, a energia do canal tende a ir para o exterior em um movimento centrífugo desse 

ponto. A tendência centrífuga e externa desse ponto é explorada para eliminar os fatores patogênicos 

rapidamente. (Maciocia, 2014) 

Esses pontos assumem grande importância fisiológica, mas estão expostos a frequentes 

distúrbios energéticos, principalmente relacionados a estagnação do Qi e do Sangue (Xue), isso pode 

ser evidenciado pelo aparecimento de cianose na extremidade dos dedos da mão e dos pés e no leito 

ungueal. (Ysao Yamamura, 2001) 

O Ponto Poço (Jing ou Ting) propicia a ligação externa dos Canais de Energia Principais, a 

fim de manter a circulação da Energia Nutritiva (Yong Qi), da Energia de Defesa (Wei Qi) e da 

Energia dos Canais Unitários, promovendo a união do Yang e do Yin, do Alto e do Baixo, do Interior 

e do Exterior, do Superficial e do Profundo, de forma a estabelecer uma inter-relação energética de 

todo o corpo. (Ysao Yamamura, 2001) 
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3.1.2 - Pontos Nascente (Ying ou Yong) 

Estão localizados nas falanges dos dedos das mãos ou dos pés. São sempre o segundo ponto 

do canal. Nesses pontos, o Qi do canal é mais poderoso e repleto de Qi potencial pronto a manifestar-

se, como o movimento em redemoinho da água numa nascente na montanha. (Maciocia, 2014) 

Daí o Eixo Espiritual (Ling Shu) dizer que nesses pontos o Qi "escorrega" ou "desliza", ou 

seja, é rápido. Por causa dessa natureza, os Pontos Nascente (Ying ou Yong) também são muito 

dinâmicos e poderosos, capazes de mudar as situações rapidamente, tem uma ação particularmente 

forte e são geralmente utilizados para eliminar os Fatores Patogênicos (Exteriores ou Interiores) e 

principalmente eliminar o Calor. O Ponto Nascente (Ying ou Yong) dos pés são mais poderosos do 

que os das mãos; se a intenção é um efeito mais suave, dar preferência para os das mãos. (Maciocia, 

2014) 

Correspondem ao Movimento Fogo nos Canais de Energia Principais Yin e ao ponto Água dos 

Canais de Energia Principais Yang, com isso, ajuda a aumentar o Yin (Frio ou Água Orgânica) nos 

Canais de Energia Principais Yang, e o Yang (Calor Orgânico) nos Canais de Energia Principais Yin. 

(Ysao Yamamura, 2001) 

Esses pontos promovem o aumento quantitativo de Energia (Yang ou Yin) dos Canais de 

Energia Principais. Nos casos de deficiência de Qi, nos Canais de Energia, com manifestações clínicas 

de insuficiência, tanto nos Canais de Energia Principais quanto nos Órgãos e Vísceras (Zang Fu), 

pode-se estimular o ponto Nascente (Ying ou Yong) para se fortalecer a energia. (Ysao Yamamura, 

2001) 

Nos casos de deficiência de energia nos Canais, pode haver penetração de Energias Turvas, 

que são fatores de retardo ou mesmo de estagnação da circulação energética. O estímulo do ponto 

Nascente (Ying ou Yong) fortalece o Qi do Canal e reconduz à harmonização energética. (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Tabela 2 - Pontos Shu Antigos - Meridianos Yin 
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3.1.3 - Pontos Riacho (Shu ou Yu) 

Estão localizados nos metacarpos ou metatarsos das mãos ou dos pés. São os terceiros pontos 

dos canais, exceto para o canal da Vesícula Biliar (Dan) onde são os quartos pontos. Correspondem 

aos pontos Terra dos Canais de Energia Principais Yin e aos pontos Madeira dos Canais Yang. 

(Maciocia, 2014) 

Nesses pontos o Qi do canal "entorna", circula e o fluxo começa a se tornar maior e levemente 

mais profundo dentro do canal. Nesse ponto, o fluxo do Qi é rápido e grande o suficiente para carregar 

outras coisas com ele e significa "transporte". Nesses pontos, por um lado, os Fatores Patogênicos 

Exteriores podem ser "transportados" para o interior e penetrar mais profundamente nos canais. Por 

outro lado, nesses pontos o Qi Defensivo (Wei Qi) se acumula. (Maciocia, 2014) 

Nos escritos antigos, atribuíam um Ponto Shu Antigo, adicional aos Pontos Riacho (Shu ou 

Yu), para os Canais de Energia Principais Yang, com função idêntica, o Ponto Fonte (Yuan). Os Pontos 

Riacho (Shu ou Yu) e Fonte (Yuan), têm o significado "daquele que transporta", "daquele que dirige" 

ou "embarcação". Nos canais de Energia Yin, os Pontos Riacho (Shu ou Yu) e Fonte (Yuan), são o 

mesmo, por isso falavam em seis pontos Shu Antigos para os Canais Yang e Cinco pontos Shu Antigos 

para os Canais Yin. (Ysao Yamamura, 2001) 

A partir desses pontos, a energia circula como um riacho. A esse nível também o Canal de 

Energia Principal recebe o Qi do seu Canal Acoplado através do Luo Transversal, e é por esse ponto 

que a Energia de Defesa (Wei Qi) penetra nos Canais de Energia Principais. (Ysao Yamamura, 2001) 

Esses pontos têm a função de circular o Qi dos Canais de Energia Principais. (Ysao 

Yamamura, 2001) 

A associação desses pontos tem o efeito de reforçar o Qi promovendo a circulação nos Canais 

de Energia, fazendo circular a Água Orgânica ou o Yin Orgânico nos Canais de Energia Principais 

Yang e Calor Orgânico nos Canais de Energia Principais Yin. (Ysao Yamamura, 2001) 

Representam também, uma das vias por meio da qual as Energias Perversas (Calor, Frio, 

Vento, Secura, Umidade), presentes no tecido celular subcutâneo, podem penetrar os Canais de 

Energia Principais. O estímulo desse ponto de acupuntura, além de reforçar a energia própria do Canal 

de Energia Principal, evita a penetração das Energias Perversas que estão no tecido celular subcutâneo 

para dentro do Canal de Energia Principal. (Ysao Yamamura, 2001) 

Esses pontos aumentam a concentração do Qi no Canal e sua velocidade de circulação. Esses 

pontos são úteis nos casos de Deficiência de Qi nos Canais de Energia. (Ysao Yamamura, 2001) 

 



20 
 

 

3.1.4 - Pontos Rio (Jing ou King) 

Estão localizados nos punhos e tornozelos. São os quartos pontos dos cinco, mas nem sempre 

os quartos pontos ao longo do canal. Correspondem ao Movimento Metal nos Canais de Energia 

Principais Yin e ao Ponto Fogo dos Canais de Energia Principais Yang. Significa "passagem”, 

“desvio”, “desembarque". Tem a função de ativar a circulação de energia do corpo e de concentrar a 

Energia de Defesa (Wei Qi) para combater as Energias Perversas presentes no Canal de Energia 

Principal. (Ysao Yamamura, 2001) 

Nesse ponto, o Qi do canal é muito maior, mais amplo e profundo. O Qi flui como um grande 

rio após percorrer uma longa distância da sua fonte. Nesses pontos, os Fatores Patogênicos Exteriores 

são desviados em direção às articulações, aos ossos e aos tendões, isso é provavelmente a razão desses 

pontos serem chamados de Jing, que, nesse caso, significa "passar através de". (Maciocia, 2014) 

Nos Canais de natureza Yin, é a partir desse ponto que a Energia de Nutrição (Yong Qi) deixa 

o Canal para nutrir as estruturas do corpo (músculos, ossos, articulações, vasos, nervos, pele, etc.). O 

estímulo do ponto Pontos Rio (Jing ou King) proporciona maior fluxo de Yong Qi para fora do Canal 

de Energia Principal e aumenta a defesa do Canal de Energia, pois possibilita a expulsão das Energias 

Perversas, as quais poderão ser neutralizadas pelo Wei Qi presente nos tecidos adjacentes. Essa ação 

é importante no combate às Energias Perversas, impedindo que elas avancem por meio do Canal de 

Energia Principal, atingindo estruturas mais profundas, como os Órgãos e Vísceras (Zang Fu). (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Nos Canais de Energia Principais Yang, todas essas funções descritas para os Pontos Rio (Jing 

ou King) dos Canais de Energia Principais Yin processam-se nos Pontos Mar (He ou Ho). (Ysao 

Yamamura, 2001) 

O fortalecimento das estruturas orgânicas como ossos, músculos, articulações, pele, nervos 

periféricos, vasos sanguíneos, é dado pelo aporte de Qi e sangue promovido pelos Canais de Energia. 

Nos casos de deficiência das atividades dessas estruturas orgânicas, fazendo-se o estímulo do ponto 

Pontos Rio (Jing ou King), dos Canais de Energia Yin e dos Pontos Mar (He ou Ho), dos Canais de 

Energia Yang, estimula-se a saída de Qi dos Canais de Energia Principais para as estruturas 

adjacentes, nutrindo e fortalecendo-as. (Ysao Yamamura, 2001) 

 

3.1.5 - Pontos Mar (He ou Ho) 

Estão localizados nos cotovelos e joelhos. São os quintos pontos dos cinco. O Ponto Mar (He 

ou Ho) corresponde ao ponto Água dos Canais de Energia Principais Yin e ao ponto Terra dos Canais 
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de Energia Principais Yang. Significa "reunião". São os pontos onde o Interior e o Exterior reúnem-

se. O estímulo deste ponto promove a união do Profundo (Órgãos e Vísceras) com o Superficial (parte 

somática) e do Superficial com o Profundo. (Ysao Yamamura, 2001) 

Nesse ponto, o Qi do canal é vasto e profundo, ele coleta, une e reúne a circulação geral do 

organismo, como um grande rio fluindo dentro do mar. De acordo com o capítulo 65 do Clássico das 

Dificuldades (Nan Jing), nesse ponto, o Qi apresenta um movimento interno e centrípeto (oposto ao 

movimento externo e centrífugo do ponto Nascente). Comparados e diferenciados dos pontos 

Nascentes, os pontos Mar são muito menos dinâmicos e seu efeito é menos rápido e dramático. Isso 

decorre do fato de que nos pontos Mar, o Qi flui muito mais devagar e circula para o interior e mais 

profundamente, de maneira que não é tão instável e não pode ser rápido e facilmente afetado. 

(Maciocia, 2014) 

 

 

Tabela 3 - Pontos Shu Antigos - Meridianos Yang 
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4 - CITAÇÃO DE ALGUNS CLÁSSICOS SOBRE OS CINCO PONTOS DE 

TRANSPORTE (PONTOS SHU ANTIGOS) 

De acordo com o capítulo 68 do Clássico das Dificuldades (Nan Jing), de acordo com o Eixo 

Espiritual (Ling Shu), capítulos 4, 6 e 44, de acordo com as estações climáticas, como no capítulo 61 

do Questões Simples (Su Wen), e capítulo 44 do Eixo Espiritual (Ling Shu), e de acordo com o caráter 

dos pontos nos Cinco Movimentos como nos capítulos 64 e 69 do Clássico das Dificuldades (Nan 

Jing). (Maciocia, 2014) 

 

 

4.1 - De Acordo com o Clássico das Dificuldades (Nan Jing)  

O capítulo 68 do Clássico das Dificuldades (Nan Jing) fala sobre o uso dos Cinco Pontos de 

Transporte: 

Pontos Poço (Jing ou Ting): utilizados para tratar "plenitude sob o coração".  

Pontos Nascente (Ying ou Yong): utilizados para tratar "sensação de calor do corpo". 

Pontos Riacho (Shu ou Yu): utilizados para tratar "sensação de peso e dor na articulação".  

Pontos Rio (Jing ou King): utilizados para tratar "tosse e sensações de frio e calor". 

Pontos Mar (He ou Ho): utilizados para tratar "a rebelião do Qi e a diarreia". (Maciocia, 2014) 

 

 

4.2- De Acordo com o Eixo Espiritual (Ling Shu), capítulo 44 

O Eixo Espiritual (Ling Shu) diz no capítulo 44:  

Os órgãos Yin correspondem ao Inverno, use os Pontos Poço (Jing ou Ting). 

A cor corresponde à Primavera, use os Pontos Nascentes (Ying ou Yong). 

A estação corresponde ao Verão, use os Pontos Riacho (Shu ou Yu). 

O som corresponde ao Verão tardio, use os Pontos Rio (Jing ou King). 

O sabor corresponde ao Outono, use os Pontos Mar (He ou Ho). (Maciocia, 2014) 

 

Quando os órgãos Yin estiverem afetados, Pontos Poço (Jing ou Ting).  
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Quando a doença afeta a mudança na cor da compleição use os Pontos Nascente (Ying ou Yong).  

Quando a doença se manifesta intermitentemente, use os Pontos Riacho (Shu ou Yu). 

Quando a doença afetar a voz e houver estagnação do Qi e do Sangue nos canais, use os Pontos Rio 

(Jing ou King). 

Quando o estômago estiver afetado e houver alterações digestivas, use os Pontos Mar (He ou Ho). 

(Maciocia, 2014) 

 

 

4.3 - De Acordo com o Eixo Espiritual (Ling Shu), capítulo 4 

O Eixo Espiritual (Ling Shu) diz no capítulo 4: 

“Os ramos divergentes dos Canais Yang penetram no Interior e se conectam com os órgãos 

Yang...os Pontos Nascente (Ying ou Yong) e Pontos Riacho (Shu ou Yu), juntos, tratam as alterações 

do canal, os Pontos Mar (He ou Ho) tratam as alterações dos órgãos”. (Maciocia, 2014) 

 

 

4.4 - De Acordo com o Eixo Espiritual (Ling Shu), capítulo 6 

O Eixo Espiritual (Ling Shu) no capítulo 6, fornece recomendações diferentes para o uso 

clínico dos Cinco Pontos de Transporte. (Maciocia, 2014) 

No Interior há cinco órgãos Yin e seis órgãos Yang, e no Exterior há ossos, tendões e pele. 

Tanto no Interior como no Exterior há Yin e Yang. No Interior, os cinco órgãos pertencem ao Yin e 

os seis órgãos Yang pertencem ao Yang; no Exterior, os tendões e os ossos pertencem ao Yin e a pele 

pertence ao Yang. Para as patologias Yin dentro do Yin (ou seja, órgãos Yin), use os Pontos Nascente 

(Ying ou Yong) e Pontos Riacho (Shu ou Yu), dos Canais Yin juntos. Para patologias do Yang dentro 

do Yang (ou seja, a pele), use os Pontos Mar (He ou Ho) dos canais Yang. Para patologias do Yin 

dentro do Yang (ou seja, tendões e ossos), use os Pontos Rio (Jing ou King) dos Canais Yin, para 

patologias do Yang dentro do Yin (ou seja, órgãos Yang), use os pontos de Conexão (Luo). (Maciocia, 

2014) 

Os Pontos Nascente (Ying ou Yong) e Pontos Riacho (Shu ou Yu), dos canais Yang são 

frequentemente utilizados no tratamento da Síndrome da Obstrução Dolorosa, uma vez que os Pontos 

Riacho (Shu ou Yu), são um ponto de concentração do Qi Defensivo e o Pontos Nascente (Ying ou 
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Yong) são pontos poderosos que podem ser utilizados para movimentar o Qi do canal e para expelir 

os Fatores Patogênicos, em particular o Calor. (Maciocia, 2014) 

 

 

4.5 - De Acordo com as Estações Climáticas 

O capítulo 44 do Eixo Espiritual (Ling Shu) diz:  

“No Inverno use os Pontos Poço (Jing ou Ting), na Primavera use os Pontos Nascente (Ying 

ou Yong), no Verão use os Pontos Riacho (Shu ou Yu), no final do Verão use os Pontos Rio (Jing ou 

King) e no Outono use os Pontos Mar (He ou Ho)”. (Maciocia, 2014) 

O capítulo 61 do Questões Simples (Su Wen) discute o uso dos Cinco pontos de Transporte 

de acordo com as estações. (Maciocia, 2014) 

“No Outono, use os Pontos Rio (Jing ou King) para drenar o fator patogênico Yin e os Pontos 

Mar (He ou Ho) para drenar o fator patogênico Yang... No Inverno, use os Pontos Poço (Jing ou 

Ting) para subjugar a rebelião do Yin Qi e os Pontos Nascente (Ying ou Yong) para fortalecer o Yang 

Qi”. (Maciocia, 2014) 

Essas recomendações podem ser úteis como tratamento preventivo, para se preparar para o 

início de cada estação. (Maciocia, 2014) 

 

 

4.6 - Formas Mais Utilizadas para os Pontos de Transporte (Shu Antigos) 

4.6.1 - Pontos Poço (Jing ou Ting) 

Utilizados para tratar afecções agudas, mudanças repentinas nas emoções, irritabilidade, 

inquietude mental, ansiedade, perda da consciência. Aplicam-se, tanto aos canais Yin, como aos Yang. 

(Reginaldo Filho, 2015) 

 

4.6.2 - Pontos Nascente (Ying ou Yong) 

Utilizados para alterações febris ou para eliminar o Calor. (Reginaldo Filho, 2015) 
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4.6.3 - Pontos Riacho (Shu ou Yu) 

Utilizados para tratar condições crônicas, cujos sintomas vão e vem (sintomas intermitentes). 

Para tratar a Síndrome da Obstrução Dolorosa (Síndrome Bi), especialmente se decorrentes da 

Umidade, que causam peso no corpo e dor nas articulações. Isso se aplica mais aos canais Yang do 

que aos canais Yin. (Reginaldo Filho, 2015) 

 

4.6.4 - Pontos Rio (Jing ou King) 

Utilizados para tratar tosse, mudanças na voz, dificuldades na fala, asma, dispneia, doenças 

respiratórias superiores. Isso se aplica mais aos canais Yin do que aos canais Yang. (Reginaldo Filho, 

2015) 

 

4.6.5 - Pontos Mar (He ou Ho) 

Utilizados para equilibrar atividades fisiológicas dos órgãos internos, especialmente aparelho 

digestório. Doenças estomacais e intestinais. Calor no Intestino. Isso se aplica principalmente aos 

canais Yang, mas também aos canais Yin. (Reginaldo Filho, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

5 - DE ACORDO COM OS CINCO MOVIMENTOS 

Os Cinco Pontos de Transporte “Shu Antigos” são também utilizados de acordo com os Cinco 

Movimentos. Isso foi estabelecido, pela primeira vez, no Clássico das Dificuldades (Nan Jing). No 

capítulo 64, diz que o Ponto Poço dos canais Yin pertence à Madeira e o Ponto Poço dos canais Yang 

pertence ao Metal. (Maciocia, 2014) 

O uso dos Cinco Pontos de Transporte de acordo com os seus Cinco Movimentos foi discutido 

no capítulo 69. Diz sucintamente: “No caso de Deficiência tonificar a Mãe, no caso de Excesso sedar 

o Filho”. (Maciocia, 2014) 

 

5.1 - Tonificação e Dispersão pela Lei da Geração dos Cinco Movimentos - "Mãe” 

/ "Filho" 

Como já falamos anteriormente, a lei de Geração dos Cinco Movimentos, estabelece que cada 

Movimento gera o Movimento que vem a seguir. Assim, o Movimento Água gera Madeira, o 

Movimento Madeira gera Fogo, o Movimento Fogo gera Terra, o Movimento Terra gera Metal e o 

Movimento Metal gera Água, o Movimento Água gera Madeira, dando continuidade ao ciclo. (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Nesse processo, ao movimento gerador dá-se o nome de "Mãe", e ao movimento gerado, dá-

se o nome de "Filho". A Lei de Geração obedece ao princípio de que a "Mãe" sempre auxilia o "Filho". 

Baseado nesse conceito, pode-se utilizar a relação “Mãe” / “Filho” para se promover processos 

de tonificação ou de dispersão dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu), de acordo com o Movimento a que 

estes pertençam. (Ysao Yamamura, 2001) 

Quando analisando o paciente, se detecta que determinado Movimento está em Deficiência, é 

necessário tonificar o movimento deficiente. Para isso utiliza-se a regra “Tonifica-se a Mãe para 

tonificar o Filho”, fortalecendo dessa forma o movimento que corresponda à “Mãe”. (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Canal Yin, inicia com o movimento Madeira: 1º Ponto - Madeira; 2º Ponto - Fogo; 3º Ponto - 

Terra; 4º Ponto - Ar; 5º Ponto - Água. (Reginaldo Filho, 2015) 

Canal Yang inicia com movimento Metal: 1º Ponto - Metal; 2º Ponto - Água; 3º Ponto - 

Madeira; 4º Ponto - Fogo; 5º - Terra. (Reginaldo Filho, 2015) 
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Figura 13 - Os Quatro Pontos Yin 

 

5.1.1 - Tonificação pelo Princípio de Geração 

Por exemplo, se o Rim (Shen) estiver deficiente: o Rim (Shen) pertence à Água; o Metal é a 

“Mãe” da Água, portanto, tonificamos o Ponto R7 (Fu Liu) (4º Ponto - Ponto Metal do Canal de Água 

- Rim (Shen)). (Ysao Yamamura, 2001) 

No caso de uma Víscera (Fu), se a Bexiga (Pang Guang) estiver deficiente: a Bexiga (Pang 

Guang) pertence à Água; o Metal é a “Mãe” da Água, portanto, tonificamos o Ponto B67 (Zhi Yin) 

(1º Ponto - Ponto Metal do Canal de Água - Bexiga (Pang Guang)). (Ysao Yamamura, 2001) 

 

5.1.2 - Dispersão pelo Princípio de Geração 

Por outro lado, se for detectado em um paciente, que um determinado Movimento está em 

Excesso, utiliza-se a regra “Para dispersar a Mãe, dispersa-se o Filho”. Enfraquecendo o Movimento 
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“Filho”, a "Mãe" encaminhará sua energia para suprir o desgaste do "Filho", ocorrendo com isso a 

dispersão da Energia no Movimento "Mãe". (Ysao Yamamura, 2001) 

Se o Fígado (Gan) estiver em excesso: o Fígado (Gan) pertence à Madeira; o Fogo é o “Filho” 

da Madeira, portanto, sedamos o Ponto F2 (Xing Jian) (2º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Madeira 

- Fígado (Gan)). (Ysao Yamamura, 2001) 

No caso de uma Víscera (Fu), se a Vesícula Biliar (Dan) estiver em Excesso: a Vesícula Biliar 

(Dan) pertence à Madeira; o Fogo é o “Filho” da Madeira, portanto, sedamos o Ponto VB38 (Yang 

Fu) (4º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Madeira - Vesícula Biliar (Dan)). (Ysao Yamamura, 2001) 

De acordo com o Princípio de Geração, cada Canal Principal tem um ponto de tonificação e 

um ponto de sedação correspondente aos seus Elementos “Mãe” e “Filho”, respectivamente. Para 

aumentar a eficiência, deve-se utilizar movimentos de tonificação ou dispersão ao manipular a agulha 

de acordo com a intenção desejada. (Ysao Yamamura, 2001) 

 

 

Figura 14 - Os Quatro Pontos Yang 
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5.2 - Utilizando o Ponto de Máxima Concentração Energética 

Cada Canal Principal tem um Ponto de Máxima Concentração Energética. Esse ponto faz parte 

do grupo de Pontos de Transporte (Shu Antigos) e representa o Movimento ao qual o Canal Principal 

ou o Órgão e Víscera (Zang Fu) associado pertence. Esse ponto tem ação muito potente. Por exemplo 

o C8 (Shao Fu) (2º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Fogo - Coração (Xin)). O ID5 (Yang Gu) (4º 

Ponto - Ponto Fogo do Canal de Fogo - Intestino Delgado (Xiao Chang)). (Ysao Yamamura, 2001) 

 

5.2.1 - Tonificação pelo Princípio de Geração, com o Ponto de Máxima 

Concentração Energética 

Desse modo, quando o “Filho” está em deficiência, para potencializar o efeito, tonifica-se a 

“Mãe” e ao mesmo tempo, tonifica-se o Ponto de Máxima Concentração Energética do Canal 

Principal. (Ysao Yamamura, 2001) 

Voltando ao exemplo acima, o Rim (Shen) está deficiente: o Rim (Shen) pertence à Água; o 

Metal é a “Mãe” da Água, portanto, tonificamos o Ponto R7 (Fu Liu) (4º Ponto - Ponto Metal do 

Canal de Água - Rim (Shen)) e tonificamos o Ponto P8 (Jing Qu) (4º Ponto - Ponto Metal do Canal 

de Metal - Pulmão (Fei)). (Ysao Yamamura, 2001) 

No caso de uma Víscera (Fu), se a Bexiga (Pang Guang) estiver deficiente: a Bexiga (Pang 

Guang) pertence à Água; o Metal é a “Mãe” da Água, portanto, tonificamos o Ponto B67 (Zhi Yin) 

(1º Ponto - Ponto Metal do Canal de Água - Bexiga (Pang Guang)) e tonificamos o Ponto IG1 (Shang 

Yang) (1º Ponto - Ponto Metal do Canal de Metal - Intestino Grosso (Da Chang)). (Ysao Yamamura, 

2001) 

 

5.2.2 - Dispersão pelo Princípio de Geração, com o Ponto de Máxima 

Concentração Energética 

Para dispersar, enfraquece-se o ponto “Filho” e dispersa o ponto de máxima energia do canal. 

(Ysao Yamamura, 2001) 

No mesmo exemplo, o Fígado (Gan) está em excesso: o Fígado (Gan) pertence à Madeira; o 

Fogo é o “Filho” da Madeira, portanto, dispersamos o Ponto F2 (Xing Jian) (2º Ponto - Ponto Fogo 

do Canal de Madeira - Fígado (Gan)) e dispersamos o Ponto C8 (Shao Fu) (2º Ponto - Ponto Fogo do 

Canal de Fogo - Coração (Xin)). (Ysao Yamamura, 2001) 
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No caso de uma Víscera (Fu), se a Vesícula Biliar (Dan) estiver em excesso: a Vesícula Biliar 

(Dan) pertence à Madeira; o Fogo é o “Filho” da Madeira, portanto, dispersamos o Ponto VB38 (Yang 

Fu) (4º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Madeira - Vesícula Biliar (Dan)) e dispersamos o Ponto ID5 

(Yang Gu) (4º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Fogo - Intestino Delgado (Xiao Chang)). (Ysao 

Yamamura, 2001) 

 

5.3 - Tonificação e Dispersão pela Lei de Geração e de Dominância dos Cinco 

Movimentos - “Avô” / "Mãe" / "Filho" 

Esta lei estabelece que, no ciclo dos Cinco Movimentos, cada Movimento gera o Movimento 

que lhe sucede e domina o da terceira geração. (Ysao Yamamura, 2001) 

Dessa forma, essas inter-relações energéticas ocorrem em três níveis, que são descritos por 

"Avô", "Mãe", "Filho". (Ysao Yamamura, 2001) 

Assim, o Movimento Água gera Madeira e domina o Fogo, o Movimento Madeira gera o Fogo 

e domina a Terra, o Movimento Fogo gera a Terra e domina o Metal, o Movimento Terra gera o Metal 

e domina a Água, o Movimento Metal gera a Água e domina a Madeira, e assim sucessivamente, 

repetindo-se o Ciclo da Geração e da Dominância. (Ysao Yamamura, 2001) 

Essa Lei permite efetuar a tonificação e a dispersão dos Zang Fu de forma mais abrangente 

do que utilizando somente a Lei de Geração. (Ysao Yamamura, 2001) 

 

5.3.1 - Tonificação pelo Princípio de Geração e de Dominância, com o Ponto de 

Máxima Concentração Energética 

De acordo com a regra "Avô", "Mãe", "Filho", o "Filho" normalmente recebe dupla influência 

energética, a da “Mãe” que o faz crescer e outra que controla esse crescimento "Avô". (Ysao 

Yamamura, 2001) 

Se a intenção é potencializar o crescimento do "Filho", é necessário, ao mesmo tempo 

fortalecer a "Mãe" e enfraquecer (dispersar) o "Avô". (Ysao Yamamura, 2001) 

O Baço (Pi) está em Deficiência: o Baço (Pi) pertence à Terra; o Fogo é a “Mãe” da Terra, 

portanto, tonificamos o Ponto Ba2 (Da Du) (2º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Terra - Baço (Pi)), 

tonificamos o Ponto C8 (Shao Fu) (2º Ponto - Ponto Fogo do Canal de Fogo - Coração (Xin)). 

Dispersamos o “Avô”. A Madeira é “Avô” da Terra, portanto, dispersamos o Ponto Ba1 (Yin Bai) (1º 
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Ponto - Ponto Madeira do Canal de Terra - Baço (Pi)) e dispersamos o Ponto F1 (Da Dun) (1º Ponto 

- Ponto Madeira do Canal de Madeira - Fígado (Gan)). (Ysao Yamamura, 2001) 

Desta forma: Tonificamos Ba2 (Da Du) e C8 (Shao Fu) e Dispersamos Ba1 (Yin Bai) e F1 

(Da Dun). (Ysao Yamamura, 2001) 

 

 

Tabela 4 - Tabela dos Quatro Pontos Yin 

 

 

 

No caso de uma Víscera (Fu), se o Estômago (Wei) estiver em deficiência: o Estômago (Wei) 

pertence à Terra; o Fogo é a “Mãe” da Terra, portanto, tonificamos o Ponto E41 (Jie Xi) (4º Ponto - 

Ponto Fogo do Canal de Terra - Estômago (Wei)), tonificamos o Ponto ID5 (Yang Gu) (4º Ponto - 

Ponto Fogo do Canal de Fogo - Intestino Delgado (Xiao Chang)). Dispersamos o “Avô”. A Madeira 

é “Avô” da Terra, portanto, dispersamos o Ponto E43 (Xian Gu) (3º Ponto - Ponto Madeira do Canal 

de Terra - Estômago (Wei)) e dispersamos o Ponto VB41 (Zu Lin Qi) (3º Ponto - Ponto Madeira do 

Canal de Madeira - Vesícula Biliar (Dan)). (Ysao Yamamura, 2001) 

Desta forma: Tonificamos E41 (Jie Xi) e ID5 (Yang Gu) e dispersamos E43 (Xian Gu) e VB41 

(Zu Lin Qi). (Ysao Yamamura, 2001) 
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5.3.2 - Dispersão pelo Princípio de Geração e de Dominância, com o Ponto de 

Máxima Concentração Energética 

Por meio das interações energéticas "Avô", "Mãe", "Filho", pode-se observar que, 

enfraquecendo-se (dispersando-se) o "Filho", a "Mãe" lhe manda sua energia (Regra "Mãe", "Filho"). 

Então, quando se quer potencializar o processo de dispersão de um Órgão ou Víscera (Zang Fu), 

enfraquece-se o "Filho" correspondente ao Zang Fu em questão e fortalece-se o "Avô", aumentando 

a dominância, promovendo-se, assim, um resultado final de dispersão energética do referido Zang 

Fu. (Ysao Yamamura, 2001) 

O Coração (Xin) está em excesso: o Coração (Xin) pertence ao Fogo; a Terra é o “Filho” do 

Fogo, portanto, dispersamos o Ponto C7 (Shen Men) (3º Ponto - Ponto Terra do Canal de Fogo - 

Coração (Xin)), dispersamos o Ponto Ba3 (Tai Bai) (3º Ponto - Ponto Terra do Canal de Terra - Baço 

(Pi)). Tonificamos o “Avô”. A Água é “Avô” do Fogo, portanto, tonificamos o Ponto C3 (Shao Hai) 

(5º Ponto - Ponto Água do Canal de Fogo - Coração (Xin)) e tonificamos o Ponto R10 (Yin Gu) (5º 

Ponto - Ponto Água do Canal de Água - Rim (Shen)). (Ysao Yamamura, 2001) 

Desta forma: Dispersamos C7 (Shen Men) e Ba3 (Tai Bai) e tonificamos C3 (Shao Hai) e R10 

(Yin Gu). (Ysao Yamamura, 2001) 

 

 

Tabela 5 - Tabela dos Quatro Pontos Yang 
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No caso de uma Víscera (Fu), se o Intestino Delgado (Xiao Chang) estiver em excesso: o 

Intestino Delgado (Xiao Chang) pertence ao Fogo; a Terra é o “Filho” do Fogo, portanto, dispersamos 

o Ponto ID8 (Xiao Hai) (5º Ponto - Ponto Terra do Canal de Fogo - Intestino Delgado (Xiao Chang)), 

dispersamos o Ponto E36 (Zu San Li) (5º Ponto - Ponto Terra do Canal de Terra - Estômago (Wei). 

Tonificamos o “Avô”. A Água é “Avô” do Fogo, portanto, tonificamos o Ponto ID2 (Qian Gu) (2º 

Ponto - Ponto Água do Canal de Fogo - Intestino Delgado (Xiao Chang)) e tonificamos o Ponto B66 

(Zu Tong Gu) (2º Ponto - Ponto Água do Canal de Água - Bexiga (Pang Guang)). (Ysao Yamamura, 

2001) 

Desta forma: Dispersamos ID8 (Xiao Hai) e E36 (Zu San Li) e tonificamos ID2 (Qian Gu) e 

B66 (Zu Tong Gu). (Ysao Yamamura, 2001) 

Além de serem aplicados na teoria dos pontos de tonificação e de sedação, os Pontos dos 

Cinco Movimentos são também utilizados de outra maneira muito comum: para eliminar os fatores 

patogênicos. Há uma correspondência entre os Cinco Movimentos e os fatores patogênicos como 

segue: (Maciocia, 2014) 

Madeira: corresponde ao Vento 

Fogo: corresponde ao Calor ou Fogo  

Terra: corresponde à Umidade  

Metal: corresponde à Secura  

Água: corresponde ao Frio (Maciocia, 2014) 

De acordo com essa correspondência, os Pontos dos Cinco Movimentos podem ser utilizados 

para expelir os fatores patogênicos correspondentes (exterior ou interior). (Maciocia, 2014) 

A única exceção consiste no Ponto Metal, que não é utilizado para eliminar a Secura. A razão 

para isso consiste na natureza da Secura. Enquanto Calor, Fogo, Vento, Umidade e Frio são Fatores 

Patogênicos, que se manifestam como um padrão de Excesso, a Secura se manifesta como um padrão 

de Deficiência dos fluidos corpóreos e a maneira de corrigir isso é por meio da nutrição dos fluidos, 

em vez de "expelir" a Secura. (Maciocia, 2014) 

Todos os pontos Madeira dos Canais Yin extinguem o Vento Interior (estágio agudo do AVC 

por vento). (Maciocia, 2014) 

Os Pontos Madeira dos Canais Yang Expelem o Vento Exterior nas Síndromes de Obstrução 

Dolorosa. (Maciocia, 2014) 
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5.4 - Transmissão da Patologia da “Mãe” para o “Filho” 

O Rim (Shen) pertence à Água, o Fígado (Gan) à Madeira. A Água é a “Mãe”, a Madeira é o 

“Filho”. “A doença da Mãe que atinge o Filho”, significa que o desequilíbrio do Rim (Shen) provoca 

uma desordem do Fígado (Gan). Por exemplo, a deficiência de Yin do Rim (Shen) causa uma 

deficiência de Yin do Fígado (Gan). Usando termos da Medicina Chinesa “A Água não molha a 

Madeira”. Em seguida, a deficiência de Yin do Fígado (Gan) vai gerar um desequilíbrio entre o Yin e 

o Yang deste Órgão e provocar uma subida do Yang do Fígado (Gan). As patologias transmitidas por 

esse processo, podem ser de natureza de Deficiência ou Excesso. O desequilíbrio inicia pela “Mãe” 

e depois é transmitido ao “Filho”. Esse processo patológico é relativamente fácil de tratar. (Sionneau, 

2014) 

 

5.5 - Transmissão da Patologia do “Filho” para a “Mãe” 

Ocorre no sentido contrário ao de Geração. O desequilíbrio inicia primeiro no “Filho” e depois 

atinge a “Mãe”. Por exemplo, o Baço (Pi) pertence à Terra e o Coração (Xin) ao Fogo. O Baço (Pi) é 

o Órgão “Filho” enquanto o Coração (Xin) é a “Mãe”. “A doença do Filho ataca a Mãe”, significa 

que o desequilíbrio do Baço (Pi) provoca uma desordem do Coração (Xin). O Baço (Pi) tem a função 

de gerar o sangue. Em caso de deficiência, ele não produz sangue suficiente. Isto repercutirá 

diretamente sobre o Coração (Xin) para quem o sangue é um elemento fundamental. Essa situação é 

conhecida como “O Filho que rouba o Qi de sua Mãe”. As patologias transmitidas por esse processo 

podem ser de Deficiência ou Excesso. Este processo patológico é um pouco mais difícil de tratar. 

(Sionneau, 2014) 

 

5.6 - Transmissão da Patologia pelo Princípio de Excesso de Dominância 

O controlador controla exageradamente o controlado. Ocorre quando o controlador está em 

excesso ou quando o controlado está em deficiência ou combinação dos dois mecanismos. A patologia 

é transmitida do Órgão que controla para o Órgão que é controlado. Em qualquer dos casos, há uma 

opressão do controlador sobre o controlado. Esse processo sempre se dá no sentido controlador 

controlado, mesmo que a origem do problema tenha sido uma deficiência desse último. A patologia 

se transmite, do Órgão que controla para o Órgão que é controlado. O Órgão controlado já sofre uma 

regulação natural no Princípio de Dominância, o que é reforçado pelo mecanismo patológico em si: 

O Qi Perverso se junta ao movimento fisiológico. O ataque, portanto, é severo. O exemplo mais 

conhecido e mais frequente na prática clínica é “A Madeira excessiva que explora a Terra”. 
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Frequentemente devido a excessos emocionais, o Fígado (Gan) perde suas capacidades de livre 

circulação e de evacuação. Então seu Qi se acumula, torna-se excessivo, o que tende a provocar uma 

invasão desta energia em plenitude, em direção ao Órgão que ele controla: o Baço (Pi). Ocorre a 

desarmonia entre Fígado (Gan) e Baço (Pi). Haverá manifestações de excesso do Fígado (Gan), além 

de deficiência do Baço (Pi), pois Terra explorada pela Madeira tem suas funções diminuídas. Esta 

situação é considerada como um processo relativamente grave. (Sionneau, 2014) 

 

5.7 - Transmissão da Patologia pelo Princípio de Contra Dominância 

O que é controlado se volta contra o controlador. Aqui o controlado está de tal maneira em 

excesso, que canaliza seu Qi em direção ao controlador, este torna-se incapaz de controlá-lo 

corretamente. A patologia é transmitida do Órgão que seria normalmente o controlado em direção ao 

que seria o controlador. O exemplo mais comum é “o Fogo da Madeira que castiga o Metal”. No caso 

do Fogo excessivo do Fígado (Gan), ele sobe e queima o Pulmão (Fei). O Fígado (Gan) no lugar de 

ser controlado, se revolta contra o Pulmão (Fei). “O Fogo do Fígado (Gan) ataca o Pulmão (Fei)”. A 

doença começa no Fígado (Gan) e, em seguida, se estende ao Pulmão (Fei). Uma vez que o Órgão 

controlado, apesar de tudo, ainda sofre controle do controlador, mesmo que a eficácia deste seja 

menor, o fenômeno patológico é de certa forma “temperado”, “contrabalanceado”. Esta situação, 

ainda que claramente patológica, é menos grave que a precedente. (Sionneau, 2014) 

Essas situações são citadas nos textos: “Nan Jing” (Clássico da Dificuldades - Quinquagésima 

Dificuldade - Comparação de Situações Opostas): Mãe - Filho; Filho - Mãe; Controlador - 

Controlado; Controlado - Controlador. (Sionneau, 2014) 

 

5.8 - Os Movimentos se Autorregulam 

5.8.1 - Os Mecanismos de Autorregulação pelo “Qi de Retorno” Através do 

Princípio de Excesso de Dominância 

Numa situação patológica onde um Movimento é excessivo ou deficiente, o sistema pode 

gerar uma autorregulação para o reencontro do equilíbrio natural, chamada de “Qi de Retorno”. Esse 

mecanismo permite reencontrar a harmonia numa situação patológica onde o desequilíbrio é severo. 

Trata-se de uma reação natural que visa o retorno da normalidade, quando o excesso foi atingido. Isto 

faz alusão à noção de “Retorno” do “Lao Zi” que é inevitável quando o apogeu foi atingido (tanto no 

excesso quanto na deficiência). (Sionneau, 2014) 
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Tomemos o exemplo da Madeira: 

Em caso de Plenitude, essa controla a Terra de forma excessiva, Excesso de Dominância. A 

Terra explorada se enfraquece. Como a Terra está fraca não pode controlar normalmente a Água. A 

Água então torna-se excessiva e vai explorar o Fogo. Em posição de enfraquecimento, o Fogo não 

controla fortemente o Metal. O Metal torna-se potente e explora a Madeira, que perde seu excesso 

inicial. A Madeira retorna ao seu equilíbrio e, por consequência, beneficia todo o sistema. (Sionneau, 

2014) 

Em caso de deficiência em Madeira, ocorrerá um controle fraco sobre a Terra. Essa se torna 

exuberante e explora a Água. A Água se enfraquece e não pode controlar o Fogo que se torna 

preponderante. Em excesso o Fogo explora o Metal. Esse último se enfraquece e não controla a 

Madeira. A partir daí a Madeira pode se regenerar mais facilmente para combater a deficiência inicial. 

A Madeira reencontra seu equilíbrio e por consequência beneficia todo o sistema. (Sionneau, 2014) 

Essas reações em cadeia, permitem ao sistema reencontrar sua harmonia através de 

desequilíbrios pontuais, durante uma situação patológica. Se este mecanismo não funciona, a 

distorção só poderá se agravar e provocar grandes danos à toda a estrutura. (Sionneau, 2014) 
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6 - OS MÉTODOS DE TRATAMENTO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DE 

GERAÇÃO E CONTROLE 

 

Trata-se de uma apresentação resumida dos princípios terapêuticos mais usados na prática 

clínica: 

 

6.1 - Tonificar a “Mãe” 

Usado quando o “Filho” está em deficiência. 

Na deficiência do Pulmão (Fei), tonificar o Baço (Pi). (Sionneau, 2014) 

 

6.2 -Dispersar o “Filho” 

Quando a Mãe está em plenitude e transmite a plenitude para o Filho.  

Dispersar o Filho. 

Fogo no Fígado (Gan), dispersar o Coração (Xin). (Sionneau, 2014) 

 

6.3 -Nutrir a Água para Melhorar a Madeira 

Em caso deficiência do Yin do Fígado (Gan), produziremos Yin dos Rins (Shen) porque 

Água/Rins (Shen) gera Madeira/Fígado (Gan). Trata-se de um caso específico do método “Tonificar 

a Mãe”. (Sionneau, 2014) 

 

6.4 - Cultivar a Terra para Gerar o Metal 

Utilizado para deficiência de Qi do Pulmão (Fei). Está quase sempre associada a uma 

deficiência de Qi do Baço (Pi). Estes dois órgãos são os Mestres do Qi. Segundo a Lei de Geração, a 

Terra/Baço (Pi) gera o Metal/Pulmão (Fei). Mesmo se o Baço (Pi) não estiver em deficiência, ao 

tonificá-lo nós favoreceremos o Qi do Pulmão (Fei). Trata-se novamente uma aplicação direta do 

método “ Em caso de deficiência, deve-se tonificar a Mãe”. (Sionneau, 2014) 
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6.5 - Aumentar o Fogo para Tonificar a Terra 

Em caso de deficiência do Yang do Baço (Pi), aquecemos o Yang dos Rins (Shen) para que 

ele dê suporte ao Yang da Terra. Segundo o Princípio de Geração, podemos utilizar o Fogo do Coração 

(Xin) para tonificar a Terra. Mas também é possível utilizar o Yang da Água para reforçar o Yang da 

Terra. Isto se explica pelo fato de que o Rim (Shen), divide com o Coração (Xin), o privilégio de 

governar o Fogo no organismo. O Coração (Xin) tem uma relação com o Fogo Imperial e o Rim com 

o Fogo Ministerial. (Sionneau, 2014) 

 

6.6 - Gerar Simultaneamente Fogo e Água 

Trata-se de uma situação onde o Yin e o Yang do Rim (Shen) estão deficientes. Neste caso, o 

Pulmão (Fei) perde sua capacidade de fazer descender os líquidos para o Rim (Shen), o que priva este 

último de nutrição. “O Metal não gera mais Água”. Ao mesmo tempo, o Yin do Rim (Shen) constitui 

o “Yin Verdadeiro”, a reserva essencial de Yin através do armazenamento do Jing. Em caso de 

deficiência de Yin, o Rim (Shen) não umedece o Pulmão (Fei) que se empobrece. Temos, portanto, 

que fazer uma dupla tonificação do Yin e do Yang. (Sionneau, 2014) 

 

6.7 - Moderar Aquele que é Forte 

Se aplica no Excesso de Dominância de um Órgão sobre o controlado. Por exemplo, em caso 

de plenitude do Fígado (Gan), devemos moderar o Fígado (Gan) para evitar que ele ataque 

transversalmente o Baço (Pi) e provoque uma desarmonia Fígado (Gan) / Baço (Pi). (Sionneau, 2014) 

 

6.8 - Sustentar Aquele que Está Fraco 

Se aplica quando, o controlador não exerce suficientemente seu papel frente ao controlado, 

provocando um excesso neste último. Por exemplo, em caso de deficiência de Fígado (Gan), as 

funções de livre circulação e de evacuação se atenuam, levando a uma diminuição das funções de 

transporte e transformação do Baço (Pi). É o que nós chamamos “A Madeira não faz a Terra circular 

livremente”. (Sionneau, 2014) 
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6.9 - Moderar a Madeira e Sustentar a Terra 

É utilizado em caso de desarmonia do Fígado (Gan) / Baço (Pi). O Qi do Fígado não 

circulando livremente, se acumula, torna-se excessivo e explora a Terra. Ao mesmo tempo o Qi do 

Baço (Pi) se enfraquece e torna-se deficiente. É preciso, então, moderar o excesso do Fígado (Gan) 

e dar suporte ao Qi deficiente do Baço (Pi). (Sionneau, 2014) 

 

6.10 - Cultivar a Terra e Conter a Água 

Em caso de deficiência do Yang do Baço (Pi), as funções de transporte (transformação) se 

enfraquecem, a Água não é mais transformada corretamente e transborda. O Yang do Baço é 

sustentado fisiologicamente pelo Yang do Rim (Shen). Se este último estiver deficiente, pode levar a 

uma deficiência do Yang do Baço (Pi). Novamente, isto pode ser a origem do transbordamento de 

líquidos. Temos aqui um caso de Contra Dominância da Água em direção à Terra. Este método 

terapêutico consiste em aquecer e tonificar o Yang do Baço para tratar o excesso de líquidos. 

(Sionneau, 2014) 

 

6.11 - Auxiliar o Metal para Acalmar a Madeira 

Trata-se de um método terapêutico que responde à síndrome “O Fogo da Madeira pune o 

Metal” ou ainda “O Fogo do Fígado (Gan) ataca o Pulmão (Fei)”. Nesse caso, devemos favorecer as 

funções de descendência do Pulmão (Fei) para ajudar na drenagem do Fogo do Fígado (Gan) que 

invade o Pulmão (Fei). Isto permite clarear e drenar o Calor nos dois Órgãos. (Sionneau, 2014) 

 

6.12 - Purgar o Sul e Tonificar o Norte 

O Sul é associado ao Coração (Xin) e o Norte é associado ao Rim (Shen), que o Fogo é 

associado ao Coração (Xin) e a Água associada ao Rim (Shen). Este método terapêutico corresponde 

à Síndrome de Deficiência do Yin (Água) do Rim (Shen) que não controla o Yang (Fogo) ou ainda 

aquele que é chamado “Coração (Xin) e Rim (Shen) não estão unidos”. Nesse caso, é preciso purgar 

o excesso de Fogo no Sul ao nível do Coração (Xin) e produzir Água no Norte ao nível do Rim (Shen). 

(Sionneau, 2014) 
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7 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais e métodos utilizados para a confecção do trabalho foram a leitura de livros de 

autores respeitados nos meios da Acupuntura e da Medicina Chinesa em geral, procurando em seus 

escritos trechos que tinham afinidade com o tema escolhido. 

Para formular seus livros, esses autores basearam-se em Antigos Clássicos da Medicina 

Chinesa, muitos escritos há mais de três mil anos, dando suporte e confiabilidade às suas teorias, 

além disso esses autores contam com ampla experiência clínica, tendo a possibilidade de colocar em 

prática suas ideias e verificar os resultados clínicos. 
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8 - CONCLUSÃO 

 

A cultura Chinesa é composta de ideias aparentemente opostas, mas que conseguem subsistir 

ao mesmo tempo. Isso já vem desde a antiguidade e é justificada até historicamente. Por exemplo, na 

dinastia dos “Qin” 223 - 206, onde foi construída a Muralha da China, o governo era centralizador e 

totalitário. Foi a primeira verdadeira Dinastia Imperial, baseada no absolutismo. Houve um esforço 

para tornar a sociedade chinesa homogênea, tentaram padronizar o pensamento chinês, queimando 

obras de escolas rivais, proibindo ideias de Confúcio, Lao Zi, Mo Zi. A dinastia seguinte, que foi a 

dos Han, uma das idades do ouro da civilização chinesa, no lugar de excluir ideias opostas, reuniram 

num sincretismo, fundiram correntes de pensamentos rivais, em um sistema único, através da fusão 

dos opostos. 

Em outra época, durante a revolução comunista, Revolução Cultural da China, a princípio, 

muitos livros que falavam sobre as tradições chinesas foram queimados, mas depois, quando 

perceberam que as pessoas nos campos distantes, estavam ficando doentes, e que era economicamente 

mais viável tratar a população com Medicina Chinesa, passaram a resgatar os antigos clássicos, 

sistematizar os conhecimentos, para que em um tempo curto, pudessem formar médicos, pelos 

princípios da Medicina Chinesa, para tratar essa população. 

Esses tipos de eventos, fazem com que uma das particularidades da cultura chinesa, seja a 

capacidade de reunir ideias aparentemente diferentes, até mesmo opostas, formando um todo coerente 

e operacional. 
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