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Os meridianos estão organizados de 
acordo com as cores dos cinco elementos. 
A ordem das cores segue o fluxo do 
relógio energético, como no livro  Zang Fu: 
Revelando a Cara da Síndrome.
Exemplo: 
Se você procura o Meridiano da Bexiga, vá 
até o início da seção azul, que é o sétimo 
capítulo, e também a sétima fase do 
relógio - 15 horas.

Como Usar Esse Manual
Guia Rápido

Informação Organizada, Rápida e Eficiente

Rápido e Fácil 
Manuseio do Conteúdo

O Manual contém todos os pontos clássicos de acupuntura ilus-
trados, com suas funções e atributos. Toda informação, antes 

escritas em blocos de texto, estão agora organizadas em tabelas 
em um formato sintetizado, pequeno e prático, que cabe no bolso 
do jaleco.

361 Pontos Regulares
+38 Pontos Extras

Portabilidade

15h | Bexiga

Diagrama dos Pares e 6 Níveis
• Relação de Pares: Yin-Yang, mesmo elemento.
• 6 Níveis ou Conexão Cima e Baixo: Yang-Yang 
ou Yin-Yin, do mesmo nível energético.

Organização Externa: Como Achar um Meridiano



Organização Interna
Entendendo Cada Ponto

Familiarizando-se com a Tabela

F 3* • Depressão 
distal à junção 
dos 1º e 2º 
ossos do 
metatarso.

"Impulso Supremo"

•  Pacifica o Yang 
do Fígado

•  Extingue Vento 
Interno

 - Espasmos, 
tensão 
muscular, 
tiques, 
enxaqueca, 
zumbido, 
tontura

tài chōng 
taisho

0.3-0.5 
(1.5)

FÍGADO

Localização

Chinês 
e 
Japonês

Hora
do Pico

Energético

Ação
Energética

Indicações

Ângulo
da
Agulha

Profundidade 
da Inserção

Ícones 
Simbolizam 
os Atributos
Energéticos
(Ex: Corrente, 
Fonte)

Tradução

Pontos e Ilustrações
Ilustrações anatômicas realísticas 
em um modelo humano, de maneira 
organizada e clara. Tudo para tornar 
a sua experiência de estudo mais 
precisa e dinâmica.

Observações
A profundidade indicada, em cun, é composta de três números; a 
profundidade mínima e máxima indicadas, e, entre parênteses a 
profundidade máxima indicada para praticantes avançados. 

Cor do Meridiano Cor do Elemento do Ponto
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Apresentação

Este manual busca preencher a lacuna existente em matéria de 
livros práticos, objetivos e completos, além de ser de fácil trans-

estudar e memorizar cerca de 400 pontos de acupuntura. Era uma 
repetição de estuda-esquece, esquece-estuda. Os bons livros de 
consulta normalmente têm o formato “grande, pesado e textual”, 
o que torna a busca rápida quase impossível, pois, antes de con-
templarmos o conteúdo desejado, temos que achá-lo, e em alguns 
livros isso é quase uma paciente investigação.

Atributos dos pontos, tais como localização, função energética, 
indicações, ângulo, profundidade de inserção e tradução do nome 
em diversas fontes não estão organizados de maneira rápida e ob-
jetiva. Em outros casos, as fontes não mencionam todos os atribu-
tos dos pontos, detendo-se apenas ou na sua localização, ou na 
função energética.

O livro Direto ao Ponto foi projetado para que sua consulta fosse 
quase tão rápida quanto uma busca digital. Todo o seu projeto grá-

informações o mais rapidamente possível. Se não tão rápido como 
o “clicar de um dedo”, o mais próximo disso possível – tendo ainda 
a vantagem de caber no seu bolso, não quebrar e não precisar 
recarregar.

O manual utilizou-se dos mais variados recursos do mundo grá-

a rapidez da busca e ainda a sua memorização.

Paradigma Oriental x Ocidental

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) vem crescendo enorme-
mente nas últimas décadas. Há mais ou menos 15 ou 20 anos, 

de “efeito placebo” ou “charlatanismo”, entre outras barbaridades 
– mesmo sendo reconhecida e indicada pelo órgão maior da saúde 
mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 1979, e 
mesmo pertencendo a uma das culturas mais antigas e respeita-
das da humanidade, a chinesa. No mundo ocidental, ela ainda en-
gatinha em relação as suas possibilidades terapêuticas.



O paradigma ocidental alopático considera o ser humano ape-
nas um fenômeno físico-químico e não considera a sua natureza 
“energética”. Todo o embasamento da MTC depende da compreen-
são do “Qi”. A física quântica está chegando com novos paradig-
mas da concepção do que seria a matéria. Cada vez mais, essa 

-
nesa, de que tudo é energia (Qi).

Então, essa “novidade”, de 2.000 a.C., pode ainda não ser toda 
compreendida e explicada.

A MTC sempre se embasou nas pessoas (pacientes); estas, não 
as máquinas, são a fonte da sua sabedoria. A sua IMENSA capa-
cidade de observação dos fenômenos da natureza possibilitou a 
formação de inúmeras teorias, tais como YIN-YANG e Cinco Elemen-
tos, que, mesmo em pleno século XXI, fascinam o mundo ocidental 
pela sua enorme capacidade de síntese e correlações de fenôme-
nos que julgamos apenas como aleatórios e sem lógica.

“A teoria só é válida até que a prática a derrube.”
As pessoas, mais uma vez, e não as máquinas, são as únicas 

que podem avaliar e medir seu próprio bem-estar. Dor, paz de es-
pírito, agitação e felicidade na verdade jamais serão medidas, ape-
nas sentidas. A energia que circula pelo nosso corpo, para muitas 
pessoas, não é algo hipotético, mas algo que pode ser sentido e 

(antiga foto Kirlian), meditação e conscienciologia demonstram 
que qualquer pessoa pode ser treinada a sentir e muitas vezes ver 
essas energias.

Nem tudo que existe na natureza pode ser provado, mas nem 
por isso deixa de existir. Quando não se conhecia a radiação, diría-
mos que ela não existia naquela época? Quando não sabíamos que 
o cigarro era cancerígeno, diríamos que ele não matava? A verdade 
de hoje é apenas isso, a verdade de hoje. Jamais será a verdade 
absoluta.
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Ilustrações 

As ilustrações contidas no Manual procuram facilitar a localização 
do acuponto em questão, mas não se sobrepõem, em caso de con-

Depois de um trabalho minucioso de ajustes de luz, profundidade e 
ângulo de cada foto, chegou-se ao melhor possível de uma represen-
tação bidimensional do corpo humano tridimensional.

Serão sempre acolhidas sugestões que possam aprimorar as pos-
síveis distorções das representações visuais de cada ponto. 

Observações
• A indicação da profundidade, em cun, se compõe de três nú-

meros; a indicação mínima e máxima e, entre parênteses, a 
indicação máxima avançada. 

• O autor utilizou-se tanto da nomina convencional quanto da 
preconizada pela terminologia anatômica moderna. 

Evolução das Edições
Sempre buscando o melhor para você: 
Desde a sua primeira edição, em 2015, o Manual de Acupuntu-

ra Direto ao Ponto vem sendo continuamente lapidado, para ofere-
cer um material de excelência no estudo e na prática da Acupun-
tura brasileira. 

-
gético e as lâminas foram inovações incorporadas pelas 2ª e 3ª 
edições.

Agora, na 4ª edição, além de uma atualização no conteúdo, ofe-
recemos duas versões para você escolher a que mais lhe agrada.

A clássica, no formato livro, e a versão Premium – com wire-o – 

marcação de página e um envelope porta-documentos.
Tudo isso para você ter uma experiência ainda mais ágil, moder-

na e prática com o seu companheiro de estudos.



O CUN

“Geralmente, o ponto de acupuntura está localizado em uma depressão ou 
oco (cavidade óssea, fenda intermuscular...).

 
uma vez que tenha determinado o número de cun,  

de acordo com a localização anatômica.
Só a prática permitirá que ele desenvolva e  

aperfeiçoe sua destreza.”

B. Auteroche
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Fundamentos para a localização 
correta dos pontos

Referências Anatômicas

Fixas:  estão sempre, ou quase sempre, aparentes. Ex: linha mé-
dia anterior e posterior, ossos, articulações, músculos, pregas cutâ-
neas, vasos sanguíneos, nariz, orelhas, olhos, linha de implantação 
do cabelo, sobrancelhas, unhas, mamilo, cicatriz umbilical.

Móveis:
da região envolvida. Ex: fendas, depressões, tendões, músculos, 
pregas cutâneas.

Cun

Este é um sistema de medida desenvolvido pelos chineses que 
não é métrico. Na verdade é um sistema de medida especialmente 
desenvolvido para a localização de pontos de acupuntura.

Existem dois métodos de se empregar o cun:

1) Medidas padrões dos dedos do paciente
O cun é obtido pela utilização dos dedos como referência de me-

dida; deve-se respeitar o tamanho dos dedos do paciente (principal-
mente o polegar) como padrão do cun. São individuais, mas invariá-

corpo, pois levam a uma localização aproximada do ponto.
Por exemplo, 5 cun da cabeça são iguais a 5 cun do abdome, que 

também são iguais a 5 cun da perna. No entanto, sabemos por expe-
riência que, se feito assim, pode levar a uma localização equivocada 
do ponto.

12
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Relação ao dedo (s) do paciente correspondente ao cun
Dedo ou dedos 

do paciente Cun Delimitações 

Polegar 1 Largura  do polegar.

Dedo Médio 1 Entre as pregas interfalângicas do 

Dedo Indica-
dor + Médio 1,5 Largura do dedo indicador e 

médio. 

Dedo Indicador 2 Comprimento das falanges média 
e distal do dedo indicador

3 dedos 2 Largura do dedo indicador, médio 
e anular.

4 dedos 3 Largura do dedo indicador, médio, 
anular e mínimo.

2) Cun proporcional (O Melhor Método)
Obtido por meio da medição e do fracionamento de partes espe-

Também chamado de “Cun Corporal” ou “Medidas de Comprimento 
de Osso”. São áreas que tiveram a sua região fracionada em seg-
mentos iguais. São individuais e variáveis (o cun com os dedos é 

O cun proporcional se adéqua aos diferentes biotipos encontra-
-

balhada.
Exemplo: o antebraço tem 12 cun, no entanto, o comprimento 

desse braço em cm será diferente de pessoa para pessoa.Vamos 
dizer que João tenha um antebraço medindo 25 cm e que o de Pedro 
meça 35cm; na verdade, não interessa a medida exata de cada an-
tebraço, pois TODOS os antebraços têm SEMPRE 12 cun.

-

de adulto ou criança, sempre vai medir 12 cun. Essa regra também 
funciona para todas as outras regiões corporais padronizadas em 

13
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Tabela com as principais regiões divididas em Cun.

Região Número 
de Cun

Delimitação anatômica
Marco a Marco b

Cabeça

Couro 
Cabeludo 12

Entre as linhas anterior e 
posterior de implantação do 

cabelo, sobre a linha mediana. 

Fronte 3

Linha 
anterior de 

implantação 
do cabelo, 

sobre a linha 
mediana.

Glabela 
(Yintang).

Fronte  
Horizontal 9 Entre os dois pontos E8 

(“Canto da cabeça”).

Nuca 9 Entre os dois processos 
mastoideos

Pescoço 3

Linha 
posterior de 
implantação 
do cabelo, 

sobre a LMP.

Margem inferior 
do processo 

espinhoso da 
C7

15
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Região Número 
de Cun

Delimitação anatômica
Marco a Marco b

Tronco

Abdome 
Alto 8 Sincondrose 

xifoesternal.
Centro do 
umbigo.

Abdome 
Baixo 5 Centro do 

umbigo.

Margem 
superior da 

Mamilos 4  Centro do 
mamilo. LMA.

Tronco 
Transversal 8 LMA. Linha media 

axilar.

Membro 
Superior

Antebraço 12 Prega do 
punho.

Prega do 
cotovelo.

Braço 9 Prega do 
cotovelo. Prega axilar.

Membro 
Inferior

Coxa 
Lateral 19 Prega do 

joelho.

Proeminência do 
trocânter maior 

do fêmur.

Coxa 
Medial 18

Margem 
superior 

púbica.

Epicôndilo 
medial do 

fêmur.

Perna 
Lateral 16

Proeminência 
do maléolo 

lateral.

Prega do 
joelho.

Perna 
Medial 13

Proeminência 
do maléolo 

medial.

Margem inferior 
do côndilo 

medial da tíbia.
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Região Número 
de Cun

Delimitação anatômica
Marco a Marco b

Membro 
Inferior

Coxa 
Posterior 14 Prega do 

joelho. Sulco glúteo.

Perna 
Lateral 16

Proeminência 
do maléolo 

lateral.

Prega do 
joelho.

Pé 3
Margem 

inferior do 
calcanhar.

Proeminência do 
maléolo lateral. 

Costas 3
Margem 

medial da 
escápula

LMP.

Existem três métodos de se obter o cun proporcional correto: 
mãos em paquímetro, cunnômetro elástico e visão treinada. Veja-
mos cada um desses:

1) Transformando as mãos em “paquímetros”
O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimen-

sões lineares de uma peça. Consiste em uma régua graduada, com 

ser tão simples como um compasso. 
A questão é reproduzir diversos “paquímetros” com os diferen-

tes arranjos com os dedos das mãos. Seguindo o princípio de divi-
dir as regiões em partes iguais, podemos usar as mãos como uma 
ferramenta no fracionamento das regiões corporais.

Para isso foram desenvolvidos diferentes estilos de mãos, con-
forme ilustrações a seguir:

Hangloose Metálica

19
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Chave Inglesa Compasso

Elas serão muito úteis na demarcação das regiões. Cada arranjo 
de mão adapta-se melhor a uma dada região e ainda à prática do 

podem ser utilizadas, desde que cumpram a função de “paquíme-
tro”.

2) Utilizando o “cunnômetro elástico”

Sem dúvida a maneira mais prática, rápida e principalmente 
precisa de obter o cun proporcional. Quando executado de maneira 
correta, não sobrará nenhuma dúvida de sua exatidão. Vejamos 
alguns detalhes para sua utilização:

Saber confeccioná-lo corretamente;
Reconhecer em quantos cun cada região do corpo já foi 
fracionada;
Distinguir com exatidão onde começa o marco “A” e o mar-
co “B” desta região;
Quantos cun eu preciso desta área?

Cunnômetro elástico

elástica, tipo as de costura, na cor branca, de aproximadamente 2 
cm de largura por 40 cm de comprimento (dependendo da elastici-

-

20
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ços (cun) iguais de 1,5 cm (essa medida de 1,5 cm é apenas uma 
possibilidade, pois pode ser usada outra medida). Pronto, acabamos 
de confeccionar o mais preciso instrumento de localização de cun 
corporal.

cada pedaço (fração) ira aumentar ou diminuir de tamanho. No en-
tanto, todos os pedaços serão sempre equivalentes. Isso é a mági-
ca do “cunnômetro elástico”; teremos sempre, não importa o tama-
nho da região, a sua divisão feita precisamente em cun idênticos.

Na sua utilização, segure-o pelas suas extremidades. No caso 
do antebraço, o marco zero estará sobre a prega do pulso, e o mar-
co 12 cun, sobre a prega do cotovelo. Estique o elástico e aí está o 
seu antebraço fracionado em 12 cun iguais e precisos.

Mas atenção: existem alguns erros comuns na sua aplicação, 
como o desconhecimento da fração em cun da região a ser tra-

trabalhar esticado, e nunca frouxo; e não foi precisa a delimitação 
correta dos marcos anatômicos necessários. Porém, lembre-se de 

3) Utilizando a visão para medir o Cun Proporcional
Depois de um bom tempo de prática, seremos capazes de dividir 

a área correspondente em cun apenas com o olhar. Pratique primei-
ro com o auxílio das “mãos em paquímetro” ou com o “cunnômetro 
elástico”. Depois de algum tempo, medidas tais como 1/2, 1/3 e 

21
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Cun proporcional 
x 

cun com os dedos
O cun com os dedos, em um primeiro momento, pode parecer 

mais fácil, mas com certeza é também menos preciso que o 
-

pregar o cun com os dedos.
Chegou ao seu consultório o João, reclamando de indigestão; 

depois de uma anamnese completa, você decide tratá-lo com al-
guns pontos no abdome. Agora imagine que ele retorna ao seu 
consultório um ano depois com a mesma queixa; no entanto, ago-
ra, depois de uma dieta e exercícios, seu abdome, que antes era 
avantajado, está “tanquinho”. Pergunto: o VC4 ou VC13 estarão na 
mesma quantidade de dedos utilizados de quando ele era “barri-
gudinho”?

Esse é um caso extremo para demonstrar que os dedos são ape-
nas um auxílio que pode ou não estar preciso; no entanto, o cun 
proporcional SEMPRE irá superá-lo, devido a sua adaptabilidade 
às variações de cada região, mesmo que essas se alterem, pois os 
marcos A e B sempre estarão lá.

Todas as fontes pesquisadas para este livro valorizam o cun pro-
porcional como o MELHOR método de obtenção de cun correto.

Habilidade e sensibilidade palpatória

O ponto de acupuntura não é uma entidade física, mas ele é pura 
energia. Os parâmetros dados previamente como referências 

anatômicas e a medida em cun são de suma importância, no entan-
to, não esqueça que, se o ponto é energia “viva”, esta pode sofrer va-
riações de pessoa para pessoa e ainda de um tratamento para outro.

Com a prática, a ampliação da percepção nas pontas dos dedos 
lhe dará mais segurança para seguir a sua intuição. Alerto aos aspi-
rantes na arte de localizar pontos que essa intuição e sensibilidade 
virão com o tempo e serão potencializadas de acordo com o seu es-
tado mental naquele momento.

A sua intenção altera enormemente o seu campo de energia e 
-

ro dizer intenção não apenas de achar o ponto correto, mas também 

22
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intenção pura de ajudar e fazer o bem para aquele ser humano que 
está na sua frente.

Como na citação de Auteroche, a localização do ponto não é ape-
nas uma técnica, mas também uma arte em que o “artista” tem que 
estar presente no momento.

Resumindo

• As referências anatômicas sempre devem ter preferência 
sobre o cun;

• O cun proporcional (variável) é a medida mais precisa para 
medição dos cun, logo, deve sempre se sobrepor à medição 
com os dedos (aproximada);

• O cun com os dedos deve apenas ser usado como recurso 
complementar e de preferência de pequenas medidas em 
grandes áreas, e nunca se sobrepor às referências anatô-
micas ou ao cun corporal;

• A intuição e a sensibilidade manual não devem ser subes-
timadas.

Atenção: a medida em cun não pode ser transportada de um 
região para a outra; 5 cun da cabeça não podem ser transporta-
dos para serem achados 5 cun no antebraço, pois em centímetros 
essas medidas não se equivalem. Com isso concluímos que o cun 
proporcional irá sempre conduzir a uma localização muito mais 
precisa.

Assista o video “entendendo o cun proporcional” no site  www.
manualdeacupuntura.com.br. Serão demonstrados o “paquimetro 
manual” e o “Cunnômetro elástico”
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Você não pode impedir que os pássaros  
da tristeza voem sobre a sua cabeça,  

mas pode impedir que façam  
um ninho em seu cabelo.

Provérbio Chinês



Bons estudos!

Mandarim Shou Tai Yin Fei Jing

Nível Energético Tai Yin

Estação do Ano/ Clima Outono/ Seco

Sabor Picante

Emoção Melancolia

Som Choro

Tecido Pele

Abertura Nariz/Olfato

Odor Fétido

Fases da Vida Colheita

Manifestação Pelos

Total de Pontos 11

Relação do Meridiano do Pulmão  
com o IG e BP

Ligação Alto-Baixo: Baço-Pâncreas

Ligação Yin-Yang: Intestino Grosso

MERIDIANO DO PULMÃO

Shou Tai Yin  (03h - 05h)

METAL



MERIDIANO DO PULMÃO
METAL



Ponto 1º Atributo 2º Atributo 3º Atributo 4º Atributo

P 1
Alarme (Mu) do 

Pulmão

P 3

Janela do Céu

P 5
Mar (He) Sedação

P 6
Acúmulo (Xi)

P 7

Passagem (Luo) Abertura (Mestre) 
do Ren Mai

P 8
Rio (Jing)

P 9 Riacho (Shu)
Fonte (Yuan)

P 10
Manancial (Ying)

P 11
Poço (Jing)

B 13 
(T 3) Shu Dorsal do 

Pulmão

TABELA  RESUMO

Água Metal Terra Fogo Madeira

Convenção de cores para os elementos

Bons estudos!
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P U L M Ã O
Chinês
Japonês
Ângulo
Profundidade
Atributo

• Localização
! Atenção
“ ” Tradução

• Ação Energética
- Indicações

P 1 * • Ao nível do 1º espaço 
intercostal, 6 cun 
laterais à LMA. 

• Ou cerca de 1 cun 
abaixo de P2

! Pneumotórax

“Palácio Central”

• Desce o Pulmão Qi e para a 
Tosse.

• Circula o Qi do Tórax.
• Resolve a Fleuma do P 
• Elimina o Calor do P

 - Asma, tosse, obstrução 
nasal, hemoptise, ombralgia,  
pneumonia, dor e opressão 
torácica, bronquite, dispneia, 
tonsilite, mágoa reprimida, 
depressão, melancolia. 

Zhongfu
Chufu

0,5 - 0,8 (1,0)

P 2  • Na fossa 
infraclavicular, 6 cun 
laterais à LMA, acima 
do processo coracoide 
da escápula. 

• Ou cerca de 1 cun 
acima de P1

! Pneumotórax

“Portal das Nuvens”

• Função Energética e Indicações 
semelhantes ao P1.

• Contudo, P2 seria menos 
vigoroso 

Yumen
Unmon

0,5 – 0,8 (1,0)

P 3 * • 3 cun distais à prega 
axilar anterior, na borda 
lateral  do m. bíceps. 

“Palácio Celestial”

• Regula a Subida e Descida do Qi 
(cabeça-corpo).

• Abre os Orifícios da Mente
• Tranquiliza o Po (alma corpôrea) 
• Retém o Sangue

 - Asma, epistaxe, dor na parte 
medial do braço, memória fraca, 
transtornos mentais (mágoas, 
depressão e fobias), insônia e 
sonolência.

Tianfu
Tempu

0,5 – 1,0 (1,5)

P 4  * • 4 cun distais à prega 
axilar anterior, na borda 
lateral do m. bíceps. 

• Ou 1 cun distal ao P3.

“Branco Pressionado”

 - Tosse, dispneia, asma, dor na 
parte medial do braço. Xiabai

Kyohaku

0,5 – 1,0 (1,5)
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P U L M Ã O
P 5 • Na prega do cotovelo, 

radial ao tendão do m. 
bíceps.

“Pântano de um Pé”

• Elimina o Calor do Pulmão
• Desce o Pulmão Qi
• Resolve a Fleuma do Pulmão
• Regula a Via das Águas
• 

 - Hemoptise, dor e inchaço no 
cotovelo e braço, tosse produtiva 
ou seca, asma, dor e opressão 
torácica, bronquite, sinusite,  
pneumonia, tonsilite, febre, sede, 
tristeza, choro, secura (garganta, 
pele), edema, retenção urinária.

Chize
Shakutaku

0,5 - 1,0

P 6 • 7 cun proximais à 
prega anterior do 
punho, sobre a  linha  
entre  P5 e P9.

“Buraco Convergente”

• Regula o Meridiano do Pulmão
• Elimina o Calor
• Retém o Sangue
• Desce o Pulmão Qi

 - Tosse, asma, hemoptise, dor 
no braço e cotovelo, afonia, 
garganta dolorida, cefaleia.

Kongzui
Kosai

0,5 - 1,0 (1,5)

P 7  * • Proximal ao processo 
estiloide do rádio, 
1,5 cun proximal à 
prega anterior do 
punho, (entre os 
tendões dos músculos 
braquiorradial e 
abdutor longo do 
polegar).

• Ou quando os 
polegares e indicadores 
de ambas as mãos 
estão entrelaçados e 
o indicador colocado 
sobre o processo 

numa depressão logo 
abaixo da ponta do 
dedo indicador. 

! Artéria Radial ( desvie 
radialmente)

“Quebra da Sequência” 

Um dos pontos mais usados do 
Pulmão.

• Abre e Regula o VC.
• Harmoniza o Pulmão Qi
• Expele o Vento (Frio ou Calor)
• Regula a Via das Águas
• Comunica-se com o IG

(Muito útil em situações agudas)

 - Tosse, resfriado, gripe, paralisia 
facial, garganta dolorida, 
cefaleia, torcicolo, constipação, 
asma, dor no punho, retenção 
de lóquios, urticária, obstrução 
nasal, rinite, mágoa, tristeza, 
depressão, isolamento.

Lieque
Rekketsu

0,3 - 0,5 (1,0) 
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P U L M Ã O
P 8 * • 1 cun proximal à prega 

anterior do punho, 
lateral à artéria radial.

! Artéria Radial

“Passagem Escoante”

• Desce o Pulmão Qi

 - Tosse, asma, dor no punho, 
angina, garganta dolorida, dor 
no peito.

Jingqu
Keikyo

0,1 – 0,3 (0,7)

P 9 * • Na extremidade radial 
da prega anterior do 
punho, radialmente à 
artéria radial.

! Artéria Radial

“Imenso Abismo”

• 
• Promove a Circulação Sanguínea
• Transforma a Fleuma
• Desce o Pulmão Qi (para a 

Tosse)

(Muito útil em situações Crônicas)

 - Tosse produtiva, dor torácica, 
dor no punho, cansaço, asma, 
cefaleia, palpitação, resfriado, 
garganta dolorida, voz fraca, 
varizes, má circulação, 

insegurança.

Taiyuan
Taien

0,2 – 0,3 (0,5)

P 10 * • Sobre a eminência 
tênar, na metade do 1º  
metacarpo, na junção 
da pele do dorso com a 
da palma da mão.

“Borda do Peixe”

• Remove o Calor do Pulmão
• Expele o Vento-Calor
• 

 - Tosse, garganta dolorida, febre, 
afonia, hemoptise, asma, 
laringofaringite, dor torácica, 
dor abdominal, distúrbios 
emocionais.

Yuji
Gyosai

0,5 - 0,8 (1,0)

P 11 • 0,1 cun proximal ao 
ângulo ungueal radial 
do polegar. 

“Jovem Metal” 

• Expele o Vento Externo
• Extingue o Vento Interno
• Remove o Calor do Pulmão
• 
• Abre os Orifícios da Mente

(Vento-Calor se transformando em 
Calor no Sangue)

 - Tosse, dor de garganta, epistaxe, 
perda da consciência, mania, 
parotidite, apoplexia, AVE, 
psicose, depressão.

Shaoshang
Shosho

0,1 ou Sangria.
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P 1  
Nota

Algumas fontes acrescentam que o ponto está  
localizado abaixo do processo coracoide da escápula.

P 1 
Dica

Lembrar que P1 está localizado a nível do 1º espaço intercostal, e 
não no espaço intercostal.

P 3
Dica

Uma maneira mais simples e rápida de localizar o ponto é a 
seguinte: peça ao paciente para estender o braço acima da  
cabeça.   

>>Onde a ponta do nariz encostar é o ponto. Ou ainda, “levante 
os braços para o céu” para achar o ponto; interessantemente, ele 
é um ponto Janela do Céu.

P 4
nota

Antigamente este ponto era localizado pintando-se o mamilo com

o ponto marcado. Com isso surgiu o seu nome: “XieBai” (Xie: 
pressão; Bai: branco, representando o Metal). 

P 7
nota

Existem duas possíveis traduções muito boas deste ponto:
- Primeira dando ênfase a sua localização: “quebra da sequência”, 
pois o ponto se desvia mais radialmente em relação ao trajeto do 
meridiano principal.
- Segunda: “Ramo que sai da fenda”, que enfatiza  a sua função 
de LUO.

P 7 
Atenção

-Inserção: para aumentar a segurança, levante a prega cutânea 
sobre o processo estiloide, inserindo na direção  distal ou 
proximal. 

P 10 (Yuji), 
Borda de 

Peixe

A eminência tênar e hipotênar são comparadas à grande e 
pequena barriga de um peixe. 
Expressão muito comum nas manobras do Tui Na.

P 8 e P 9 
Nota

Entendo que o ponto de energia compreende também a artéria 
radial. No entanto, o estímulo do ponto com agulha de acupuntura 
só é permitido radialmente (lateral) a ela.

Notas

Anotações:

Bons estudos!
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A utilidade de uma panela vem do seu vazio.
Lao Tsé



Relação do Meridiano do Intestino Grosso  
com o P e E.

Ligação Alto-Baixo: Estômago

Ligação Yin-Yang: Pulmão

MERIDIANO DO INTESTINO GROSSO

Shou Yang Ming  (05h - 07h)

Mandarim Shou Yang Ming Dachang Jing

Nível Energético Yang Ming

Estação do Ano/ Clima Outono/ Seco

Sabor Picante

Emoção Melancolia

Som Choro

Tecido Pele

Abertura Nariz/Olfato

Odor Fétido

Fases da Vida Colheita

Manifestação Pelos

Total de Pontos 20

METAL

Bons estudos!



MERIDIANO DO
INTESTINO GROSSO

METAL



TABELA  RESUMO

Ponto 1º Atributo 2º Atributo

IG 1
Poço (Jing)

IG 2  

Manancial (Ying) Sedação

IG 3
Riacho (Shu)

IG 4
Fonte (Yuan)

Comando (Gao Wu) da Face

IG 5
Rio (Jing)

IG 6
Passagem (Luo)

IG 7

Acúmulo (Xi)

IG 11
Mar (He)

IG 18
Janela do Céu

E 25 IG

Alarme (Mu) do IG

B 25

(L 4)
IG

Shu Dorsal do IG

E 37 Mar Inferior (Xiahe) do IG

Convenção de cores para os elementos

Água Metal Terra Fogo Madeira

39

Bons estudos!



40

Bons estudos!



Bons estudos!

I N T E S T I N O  G R O S S O
Chinês
Japonês
Ângulo
Profundidade
Atributo

• Localização

! Atenção

“ ” Tradução

• Ação Energética

- Indicações

IG 1 • 0,1 cun proximal ao 
ângulo ungueal radial 
do dedo indicador.

“Metal Yang”

• Expele o Vento-Calor do P
• Remove o Calor do P
• Clareia a Mente
• Desobstrui o Canal

 - Dor (dedos, ombro, dentes), 
doença febril, tonsilite, garganta 
dolorida, apoplexia, surdez, 
dormência dos dedos, perda da 
consciência, conjuntivite aguda, 
ressaca.

Shangyang
Shoyo

0,1 ou

sangria
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I N T E S T I N O  G R O S S O
IG 2 • Distal e radial à 2º art. 

metacarpofalângica, 
na transição da pele 
da palma para o dorso 
(mão semicerrada).

“Segundo Intervalo”

• Remove o Calor do IG

 - Constipação, fezes secas, 
febre, dor abdominal, dor de 
garganta, odontalgia. 

Erjian
Jikan

0,2 - 0,3(0,5)

IG 3 • Proximal e 
radial à 2º art. 
metacarpofalângica, 
na transição da pele 
da palma para o dorso 
(mão semicerrada).

“Terceiro Intervalo”

• Elimina o Calor
• Expele o Frio e a Umidade do 

Canal 
• Expele o Vento-Calor

 - Artrite na mão, síndrome Bi, dor 

dos olhos.

Sanjian 
Sankan

 
0,3-0,5 (1,0)

IG 4* • No dorso da mão, 
duas opções mais 
comuns:

 - Polegar Abduzido:  
Entre o 1º e 2º 
ossos  metacarpais, 
cerca da metade do 
comprimento do 2º 
osso metacarpal. 

 - Polegar Aduzido:  no 
ponto mais alto da 
saliência muscular.

! Gravidez 

“Vale do Encontro”

(Ponto MUITO Importante)

• Expele o Vento Externo (+Calor)
• Tranquiliza o Shen
• Alivia a Dor
• Move o Qi e o Xue
• 
• Extingue o Vento Interno
• 
• Facilita o Parto
• Regula o IG (órgão e canal)
• Ponto de Comando da Face

 - Cefaleia, enxaqueca, tensão 
muscular generalizada, 
ansiedade, dismenorreia, 
odontalgia, tumefação e paralisia 
facial, dor abdominal, parto 
prolongado, obstrução nasal, 
dor e vermelhidão ocular, rinite, 
resfriado, neurastenia, garganta 
dolorida, dor e paralisia dos 
membros superiores, epistaxe, 
surdez, trismo, hiper-hidrose, 
constipação, urticária, sinusite, 
dores em geral.

Hegu 
Gokoku

0,5-0,8(1,0)
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I N T E S T I N O  G R O S S O
IG 5 • No centro da 

tabaqueira 
anatômica.

“Riacho Yang”

• Elimina a Síndrome Bi do 
Punho e Mão

• Expele o Vento-Calor
• Dissipa o Calor do nível Yang 

Ming

 - Cefaleia, febre, acalma a 
mente, mania, odontalgia, 
olhos vermelhos e doloridos, 
garganta dolorida, surdez, 
zumbido, artrite na mão e 
punho, constipação, erupções 
cutâneas.

Yangxi
Yokei

0,3-0,5(1,0)

IG 6 • 3 cun proximais à 
prega dorsal do punho, 
sobre a linha entre IG5 
e IG11. 

“Passagem Divergente”

• Desobstrui o Canal
• Harmoniza a Via das Águas 

do P

 - Edema de face e mãos, 
distúrbios no membro superior.

Pianli
Henreki

0,3-0,5(1,0)

IG 7 • 5 cun proximais à 
prega dorsal do punho, 
sobre a linha entre IG5 
e IG11.

“Fluxo Morno”

• Desobstrui e Para a Dor no 
Canal.

• Dissipa o Calor (face)

(Problemas Agudos)

 - Garganta dolorida, parotidite, 
dor abdominal, cefaleia, 
borborigmos, dor no ombro e 
braço, gastralgia.

Wenliu
Onryu

0,5-0,8(1,5)

IG 8* • 8 cun proximais à 
prega dorsal do punho, 
sobre a linha entre IG5 
e IG11.

“Saliência Inferior”

 - Dores abdominais, dores de 
cotovelo e de braço, cefaleia, 
vertigem, mastite, dor ocular.

Xialian 
Geren

0,5-0,7(2,0)
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IG 16
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I N T E S T I N O  G R O S S O
IG 9* • 9 cun proximais à 

prega dorsal do punho, 
sobre a linha entre IG5 
e IG11.

“ Saliência Superior”

 - Dormência do braço, dores 
abdominais, borborigmos, 
dores no ombro, cefaleia, 
hemiplegia.

Shanglian 
Joren

0,5-1,0(2,0)

IG 10* • 10 cun proximais à 
prega dorsal do punho, 
sobre a linha entre IG5 
e IG11.

“Três Distâncias no 
Braço”

• Desobstruir o Canal
• Regula o E e Intestinos
• 

(membro superior)

 - Distúrbios no membro 
superior, sequelas de AVC, dor 
abdominal, diarreia, indigestão, 
nódulos e abscessos das 
mamas.

Shousanli
Te no Sanri

0,8-1,0(2,0)

IG 11 • No ponto médio entre 
P5 e o epicôndilo 
lateral do úmero 

• Ou  na extremidade 
lateral da prega do 
cotovelo (cotovelo 

 “Lagoa Tortuosa”

(Ponto Importante)

• Remove o Calor Interno e 
Externo

• Resolve a Umidade-Calor
• Esfria o Xue
• Expele o Vento Externo
• Regula o Canal
• Regula os Intestinos
• 

Articulações
• Remove o Fogo do Fígado

 - Garganta dolorida, odontalgia, 
urticária, alergias, fogachos, 
febre alta, hipertensão 
arterial, constipação, diarreia, 

do braço, epicondilite lateral, 
paralisia, olhos vermelhos e 
doloridos, furúnculos, acne, 
bócio.

Quchi
Kyokuchi

 

0,5-1,5(2,5)

IG 12 • 1 cun proximal ao 
IG11, na margem 
do úmero (cotovelo 

“ Depressão do Cotovelo”

• Desobstrui o Canal

 - Dor, dormência e contratura do 
cotovelo e braço, epicondilite 
lateral.

Zhouliao 
Churyo

0,3-0,5(1,5)
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IG 16
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I N T E S T I N O  G R O S S O
IG 13 • 3 cun proximais ao 

IG11, sobre a linha  
entre IG11 e IG15.

“Cinco Distâncias no 
Braço”

 - Dor no braço e cotovelo, 
escrófula, pneumonia, 
peritonite.

Shouwuli 
Te no Gori

0,3-0,7(2,0)
IG 14 • Na extremidade 

inferior (inserção) do 
m. deltoide, sobre 
a linha entre IG11 e  
IG15.

• Ou 7 cun proximais ao 
IG11.

“Braço Superior”

• Desobstrui o Canal
• Clareia a Visão
• Resolve a Fleuma 
•  Dissipa os Nódulos

 - Ombro e braço doloridos, 
doenças dos olhos, escrófula, 
bócio, pescoço rígido, afecções 
articulares do ombro e paralisia 
do membro superior.

Binao
Hiju

0,3-0,7(1,5)

IG 15 • Anteroinferior ao 
acrômio, na margem 
superior do m. 
deltoide. 

• Ou abduza o braço a 
altura do ombro, na 
depressão anterior à 
art. acromioclavicular.

“Osso do Ombro”

• Desobstrui o Canal
• Remove o Vento-Umidade do 

Ombro

(Excelente ponto local para o 
ombro)

 - Todos os distúrbios do ombro e 
parte superior do braço, incluindo 
hemiplegia, traumas, inabilidade 
de abduzir o ombro (“ombro 
congelado”), dormência e dor. 

Jianyu 
Kengu

0,5-1,2(3,0)

IG 16 • Na região superior 
do ombro. Numa 
depressão entre a 
espinha da escápula 
e a extremidade 
acromial da clavícula.

“Osso Enorme”

• Desobstrui o Canal

 - Afecções da articulação do 
ombro e braquialgia.

Jugu 
Kokotsu

0,5-0,7 (1,5)
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I N T E S T I N O  G R O S S O
IG 17 • Ao nível da base da 

cartilagem laríngea 
(cerca de 1cun abaixo 
de IG18), na margem 
posterior do m. ester-
nocleidomastóideo. 

!Artéria carótida e veia 
jugular!

 “Tripé Celestial”

• 
• Dissipa os Nódulos

 - Dor de garganta, disfagia, 
rouquidão ou afasia repentina, 
tonsilite, escrófula e bócio.

Tianding 
Tentei

0,3-0,5(1,0)

IG 18 •  Ao nível da proe-
minência laríngea, 
entre as cabeças do 
m. esternocleidomas-
tóideo.

!Artéria carótida e Veia 
jugular!

”Suporte da 
Proeminência”

• Regula a Subida e Descida do 
Qi  (cabeça-corpo)

• 
• Resolve a Fleuma e Dissipa os 

Nódulos.

 - Tosse, asma, afasia, disfagia, 
rouquidão, catarro, garganta 
dolorida, bócio, tonsilite, 
depressão, isolacionismo, 
fechadismo, excesso de apegos 
e tristeza. 

Futu 
Futotsu

0,3-0,5(0,8)

IG 19* • Ligeiramente abaixo 
da margem lateral 
da narina e 0,5 cun 
lateral ao DU 26.

“Fossa do Alimento”

 - Obstrução nasal, epistaxe, 
paralisia facial, desvio da boca, 
rinite.

Kouheliao 
Karyo

0,2-0,3(0,5)

IG 20 • No sulco nasolabial, 
ao nível do ponto 
médio da margem 
lateral da asa nasal.

“Fragrância Bem-vinda”

• Abre o Nariz
• Expele o Vento Externo (face)

 - Obstrução nasal, anosmia, 
paralisia, prurido e edema 
facial, epistaxe, desvio da boca, 
rinite, sinusite, tique facial e 
acne.

Yingxiang 
Geiko

0,2-0,5 (0,8)
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IG 4

Algumas fontes sugerem que IG4 não estaria no meio exato entre 1º 
e 2º metacarpais, mas ligeiramente mais perto do 2º metacarpal

Outra maneira: sobreponha a dobra da articulação interfalângica 
do polegar com a prega entre o indicador e polegar da outra mão. O 
ponto é abaixo da extremidade da ponta do dedo polegar.

As três maneiras de localizar o IG achadas nas fontes podem, às 

Ele também é conhecido como “Ponto de Comando da Face”, dada a 
sua grande atuação em todos os orifícios da face (olhos, nariz, ouvido 
e boca). 
Existe uma rima chinesa que diz: “Mian Kou Hegu Shou” (A face e a 
boca são alcançadas por IG4)

IG4 + 
F3 = 
“Four 

Gates” 

“Four Gates” refere-se à mais do que famosa prescrição para circular 
o Qi sistêmico, principalmente a estagnação causada por tensão 
emocional e física

IG 
 8-9-10

Na localização dos pontos do antebraço, opto por utilizar sempre o 
punho como ponto de partida para a contagem dos cun da região, ou 
seja, punho igual a zero cun e cotovelo igual a 12 cun. 
Isso facilita a memorização, já que IG 8 –9-10 são, respectivamente, 
8-9-10 cun proximais à prega do punho, o que é o mesmo que dizer, 
respectivamente, 2 – 3 – 4 cun distais à prega do cotovelo.

IG 19 Também conhecido por “Heliao” ou “Heliao do nariz”, para  
diferenciar-se do “Heliao do ouvido” (TA22- Erheliao)

Notas

Anotações:
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Atributo Ícone Atributo Ícone

Abertura (Mestre) Poço (Jing)

Acúmulo (Xi) Manancial (Ying)

Alarme (Mu) IG Riacho (Shu)

Fonte (Yuan) Rio (Jing)

Sedação Mar (He)

Água

Ossos, Zang, 
Tendões, Medulas, Qi, Vasos Fogo

Passagem (Luo) Madeira

Janela do Céu Metal

Shu Dorsal IG Terra

Inserção reta, oblíquo e horizontal                   

Principais abreviações
Estruturas Abreviações Estruturas Abreviações

Linha mediana posterior LMP Vértebra torácica T
Linha mediana anterior LMA Vértebra lombar L
Vértebra cervical C Vértebra Sacral S
Zang Fu (Órgãos e Vísceras) Abreviações Zang Fu (Órgãos e Vísceras) Abreviações
Pulmão P Rim R
Intestino Grosso IG Circulação-Sexualidade CS
Estômago E Triplo-Aquecedor TA
Baço-Pâncreas BP Vesícula Biliar VB
Coração C Fígado F
Intestino Delgado ID Vaso da Concepção VC
Bexiga B Vaso Governador VG
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Relação dos seis níveis

Y
A
N
G

Tai Yang B, ID Y
I
N

Tai Yin BP, P

Shao Yang VB, TA Shao Yin R, C

Yang Ming E, IG Jue Yin F, CS

Observações
Dica: dentre os dez pontos Janela do Céu, apenas três deles NÃO possuem  
Tian (Céu) em seu nome (IG18, E9, VG16).

Superdica: O ponto Yuan (fonte) é sempre o 3º ponto nos Yin e o 4º nos Yang, exceto VB. 

Os pontos Yuan (fonte) dos Yin são todos coincidentes com os pontos Riacho (Shu)/Terra.

Atenção: algumas fontes convertem o ideograma dos Shu antigos em outro Pinyin.  
 

Shu = Yu,  Jing = King,   He = Ho.

Diagramas integrantes do
MANUAL de Acupuntura DIRETO AO PONTO

Os 5 Movimentos
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MANUAL de Acupuntura DIRETO AO PONTO

Principais atributos

IG

Mu

IG

Shu Dorsal Yuan Luo xi

P P1 B13 (T3) P9 P7 P9 P5 P6

IG E25 B25 (L4) IG4 IG6 IG11 IG2 IG7

E VC12 B21 (T12) E42 E40 E41 E45 E34

BP F13 B20 (T11) BP3 BP4 BP2 BP5 BP8

C VC14 B15 (T5) C7 C5 C9 C7 C6

ID VC4 B27 (S1) ID4 ID7 ID3 ID8 ID6

B VC3 B28 (S2) B64 B58 B67 B65 B63

R VB25 B23 (L2) R3 R4 R7 R1 R5

CS VC17 B14 (T4) CS7 CS6 CS9 CS7 CS4

TA VC5 B22 (L1) TA4 TA5 TA3 TA10 TA7

VB VB24 B19 (T10) VB40 VB37 VB43 VB38 VB36

F F14 B18 (T9) F3 F5 F8 F2 F6

Principais atributos

IG

Shu DorsalShu Dorsal Yuan

P1 B13 (T3) P5 P6

E25 B25 (L4) IG2 IG7

VC12 B21 (T12) E45 E34

F13 BP5 BP8

VC14 C6

VC4 B27 (S1) ID8 ID6

VC3 B28 (S2) B65 B63

VB25 B23 (L2) R1 R5

B14 (T4) CS7 CS9 CS7

B22 (L1) TA4 TA3 TA10

VB37 VB43

Tabelas integrantes do 
Manual de Acupuntura Direto ao Ponto.
Paulo Renato Lima, 4ª ed
www.manualdeacupuntura.com.br
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Mantém o Livro Aberto 
enquanto consulta 

Porta-Documentos 
na primeira página

Fita Marca-Páginas 
fixada no livro

Formato Pocket para aulas
práticas e dia a dia clínico

COMPRE AQUI

GOSTOU?
Então adquira já o seu Manual
de Acupuntura Direto ao Ponto
4ª Edição Premium!

https://www.editorazen.com.br/product-page/manual-de-acupuntura-direto-ao-ponto-vers%C3%A3o-premium


Como usar as cartas

Na Prática Clínica
Elabore e visualize a sua
combinação de pontos
antes de cada tratamento

Para Descobrir o Ponto
Revele a identidade do ponto
visualizando a sua localização

Para Jogar em Grupo
Várias formas para jogar
e se divertir, memorizando
os pontos de forma lúdica

No Jogo da memória
Jogo clássico onde a associação
é feita pelos atributos dos pontos

PONTOS
MELHORESOS

EM CARTAS

OUTRAS PUBLICAÇÕES
DA EDITORA ZEN

A Editora Zen
está apresentando os conhecimentos da Medicina
Tradicional Chinesa de uma forma prática e inovadora.
As obras trazem uma nova arquitetura da informação onde
a síntese, objetividade e suas soluções gráficas inéditas
ajudam estudantes e profissionais no entendimento
e na memorização desta sabedoria milenar.



SÍNDROMES
CLÁSICAS52

Criamos personagens representando os

em uma cena cotidiana.

Zang Fu - Revelando a Cara da Síndrome

Actividade intelectual
Excessiva

Alteração intestinal

Cada ícone, cor, objeto, clima,
comida e expressão facial contribui

dos sinais e sintomas.

Gosta de doces

www.editorazen.com.br/lojavirtual

https://www.editorazen.com.br/lojavirtual


www.editorazen.com.br/manualdeacupuntura



A Editora Zen entende que o maior bem da 
humanidade é o conhecimento, e por isso preza 
pela difusão da sabedoria milenar da MTC           
e de todos os outros saberes. É com essa 
preocupação e de olho no futuro que a Zen criou 
a iniciativa Livro Legal, com o intuito de 
despertar o maior número de pessoas para a 
valorização do livro. 

O material que você verá a seguir é parte 
dessa iniciativa e busca apresentar o ciclo 
virtuoso da produção editorial acadêmica.



Conheça a iniciativa Livro Legal, pela valorização do Livro.
Acesse o site para saber mais e contribuir com nossa discussão: 

editorazen.com.br/livrolegal

https://www.editorazen.com.br/livrolegal
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