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DE QUE VAMOS FALAR?

1. Dor Lombar – definição no âmbito da MTC

2. Diagnóstico diferencial e palpação dos meridianos na 

dor lombar;

3. Aplicação prática de diferentes combinações de 

pontos, manipulação de agulhas e moxabustão de 

acordo com o diagnóstico;

4. Aplicação prática de micro sistemas na dor lombar.



O QUE É A DOR EM MTC

• DOR – Má circulação de Qi e Sangue por Vazio ou 

Excesso

• DOR AGUDA – Início súbito, curta duração (inferior a 6 ou 12 

meses)  funcionamento normal do sistema nervoso 

periférico e central e bom prognóstico.

• DOR CRÓNICA – Dor que se instala devagar e permanece 

para além do tempo expectável, com causa nem sempre 

compreensível e grande impacto nas actividades da vida 

diária, social e psíquica do paciente. 



O QUE É A DOR LOMBAR

LOMBALGIA OU 

DOR LOMBAR 

• Dor que ocorre 

num lado ou em 

toda a zona 

lombar. 

• A zona lombar é a 

área entre a 

vértebra L1 e S3



FACTORES ETIOLÓGICOS DA LOMBALGIA 
VERSUS ENERGIA CORRECTA

• Factores externos

• Vento, Frio, Humidade

Calor

• Factores internos - Emocionais

• Factores mistos

• Alimentação

• Excesso de actividade física

• Lesões traumáticas

A Força do Zheng Qi

depende:

1. Constituição – condição 

herdada

2. Estado emocional

3. Condições de vida e do 

envolvimento

4. Alimentação

5. Exercício para a saúde



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DA LOMBALGIA EM MTC



O QUE SE PRETENDE DIFERENCIAR

Diagnóstico diferencial

1. Lombalgia de origem 

Externa – Bi ou MTM

2. Lombalgia de origem 
Interna – Vazio Qi do Rim

3. Lombalgia por Trauma

Meridianos mais implicados 

M. Principais

• Rim  - Shao Yin

• Fígado – Jue yin

• Bexiga – Tai Yang

• Vesícula Biliar – Shao
Yang

• Du Mai

M. Tendino-musculares

• Bexiga 

• Vesícula Biliar



DIFERENCIAÇÃO GERAL DA 
LOMBALGIA

Lombalgia

Aguda

Síndroma Bi

Trauma –
Estase de 
Sangue

Crónica

Vazio Qi do 
Rim 

Bi crónico

Trauma –
Estase de 
Sangue

Estase Qi
Fígado



OBSERVAÇÃO

• Observar o movimento natural 

• Postura

• Posição da bacia

• Colocação dos apoios

• Solicitar diferentes movimentos simples

• Sem ajuda

• Com ajuda

Registar as dificuldades observadas

e:

Localização da dor 

Limitação da flexão da bacia

Limitação da rotação do tronco

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR



OBSERVAÇÃO
Observação da zona lombar e dorsal na posição 
de pé

• Grau de tensão e obstrução dos Jing luo da 

região lombar e dorsal

• Dormência ou irradiação da dor no movimento

• Espasmos ou contracturas

• Dificuldades apresentadas na flexão, rotação 

ou extensão do tronco

• Região lombar quente ou fria

• Cor da zona pi bu ao longo dos jing luo

• Alterações da curvatura da coluna

• Alteração nas articulações

• Edema local

• Atrofia ou debilidade da zona lombar e dorsal 

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR



OBSERVAÇÃO

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Caso agudo

Urgente

Punctura , ponto 
26 VG ou Yaotong
xue e movimento 

Segue 
procedimentos 

regulares

Não Urgente

Segue 
procedimentos 

regulares



Pontos extra e distal

Para Lombalgia aguda



Intensidade

Frequência

Natureza da Dor

• Dor tipo facada

• Dor contráctil, espasmódica

• Dor obstrutiva, aperta

• Dor tipo moinha

• Dor que vai e vem

• Dor prolongada (vem e permanece no mesmo local)

• Dor que irradia (vem e estende-se)

• Sensação de Frio – dor fria

• Sensação de calor – dor quente, com ardor

• Sensação de Peso – dor com peso

• Não responde a alterações do clima

• Suscitada por stress

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

1. Uma vez 

mês

2. Duas vezes 

mês

3. Um dia por 

semana

4. Três dias por 

semana

5. Todos os dias

Diferenciação das características da dor



1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Diferenciação das características da dor

Dor que agrava

• de manhã 

• à noite

• com vento-frio-

humidade

• com frio

• com a humidade

• com calor

• na posição de pé 

• na posição de 

sentado

• em repouso

• com o movimento

• quando se levanta

• com o exercício 

excessivo

• com a actividade 

sexual

• durante a gravidez

• após o parto

• com a pressão ou 

palpação

Dor que melhora

• com calor

• com frio

• com o repouso

• com o movimento

• ao longo do dia

• com a pressão

• quando sentado

• quando deitado

• só em determinadas 

posições

• só quando deixa de 

ter preocupações



Rim
• Debilidade nas pernas

• Fraqueza nos joelhos

• Alterações urinárias

• Esterilidade e impotência

• Alterações auditivas

• Edema membros inferiores

Fígado e Vesícula biliar
• Patologia tendino-muscular

• Irritabilidade

• Alterações de visão

• Patologia genital externa

• Sensação de opressão 
torácica

• Dor no hipocôndrio

• Sabor amargo na boca

Baço
• Alterações digestivas

• Dilatação abdominal

• Fezes moles

• Vertigem

• Hemorragia

• Edema generalizado

Vazio Qi e Yang
• Astenia  física

• Suor espontâneo

• Esgotamento pelo esforço

• Frio

• Poliaquiúria

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Vazio Sangue
• Astenia mental
• Alterações de 

memória
• Hemeralopia e 

alterações de 
visão

Vazio yin
• Agitação
• Insónia
• Febre vespertina
• Suores nocturnos
• Boca e garganta 

seca
• Calor 

Estase de Qi e 
Sangue
• Massas
• Síndroma doloroso
• Ciclo longo
• Vasos Luo visíveis 

à superfície
• Veias 

congestionadas 
membros inferiores

Plenitude Calor
• Urina escura
• Sede de bebidas 

frias

Sinais
• Pulso 

• Língua 

Diagnóstico interno



1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Determinar os meridianos afectados
Procedimento:

1. Palpar o meridiano tendino-muscular da Bexiga, 

detectar a origem da perturbação na sua 

circulação.

2. Palpar o Du Mai e os Hua tuoJiaJi e registar  os Hua

tuo Jia Ji e ponto do Du Mai em que começa a 

haver dor e onde termina. 

3. Palpar TM da Vesícula Biliar

4. Verificar condição dos meridianos principais 

correspondentes Bexiga  e Vesícula Biliar.

5. Palpar os meridianos  regulares 

• Iniciar pelos Yang

• Verificar os Yin

Determinar os meridianos  alvo para o tratamento e 
registar os pontos:

Locais Ashi dos tendino-musculares

Locais dos meridianos principais (adjacentes)

Determinar o Meridiano Primário ou Alvo para o 
tratamento



1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Determinar os  pontos distais

Procedimento:

1. Palpar o MTM e principal do meridiano alvo (o 

mais afectado) e procurar pontos distais mais 

sensitivos ou dolorosos no mesmo lado, caso a dor 

seja unilateral ou em ambos os lados caso seja 

bilateral.

2. Com o mesmo procedimento procurar os pontos 

dos meridianos regulares mais fortes ou com mais 

influencia na área

Determinar os Pontos Distais para o tratamento

Os pontos distais visam

controlar a circulação 

nos meridianos afectados

Pontos Distais mais comuns na Lombalgia

M.VB – 29VB, 30VB, 31VB, 34VB, 39VB,     

41VB,43VB

M.B – 30B, 54B, 36B, 37B, 40B, 57B, 58B, 60B

M.E – 31E, 34E, 36E, 40E, 41E, 44E



Pontos distais

Pontos locais  
(Ashi)

Pontos 
adjacentes

Pontos de 
acordo com as 

síndromas

Agudo

Vento

Frio

Humidade

Calor

Plenitude

Crónico

Bi crónico

Vazio

Plenitude/Vazio

Gerais

Vento
Nutrir o Sangue 

17B

Frio
Tonificar o 

Yang 14VG, 
23B

Humidade
Tonificar o BP 

20BP

Selecção de Pontos

Na Lombalgia



1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

DIAGNÓSTICO DA 
DOR LOMBAR

Selecção dos Pontos
• Patologia externa  síndromas Bi

• Escolher pontos para resolver 
o exterior atendendo às 
síndromas

• Utilizar pontos ashi dos MTM 
afectados e pontos dos 
meridianos principais de 
acordo com estado de 
plenitude ou vazio

• Utilizar pontos locais dos 
meridianos afectados.

• Patologia interna 
• Utilizar pontos locais, distais do 

meridiano afectado

• Utilizar pontos, adjacentes, 
gerais atendendo às 
síndromas 



1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de 
tratamento

SELECÇÃO E 
MÉTODO  DE 
PUNCTURA

Utilizar pontos distais e método de 

dispersão com o fim de remover a 

obstrução e regular a circulação nos 
meridianos afectados.

Os pontos distais são inseridos primeiro

e são manipulados com o método de 

dispersão. 

A agulha é mantida 15 min e manipulada 

de 5 em 5 min.  

Seguidamente a  agulha é mantida no 

local e os pontos locais Inseridos.

Casos Agudos



Os pontos distais são utilizados para regular o

Qi no meridiano afectado alcançando a

área ou o órgão afectado.

Conforme os casos, os pontos distais são

puncturados em combinação com os pontos

locais.

Nos casos de Plenitude

São manipulados em dispersão de modo a

criar um onda de Qi que se propaga ao

longo do meridiano para dispersar o factor

patogénico ou a estase numa área ou órgão

em particular.

São deixadas 20 min e se necessário

manipuladas novamente

Nos casos de vazio

Os pontos distais são manipulados em

tonificação para fortalecer o meridiano ou

órgão.

As agulhas são deixadas 20 minutos sem

outra qualquer manipulação.

1. Observação

2. Interrogatório

3. Palpação

4. Selecção de pontos

5. Escolha do método 
de tratamento

6. Estabelecimento do 
plano de tratamento

SELECÇÃO E 
MÉTODO DE 
PUNCTURA

Casos Crónicos





1. Eliminar o Vento dos 

Jing Luo

2. Regular os Jing Luo 

e eliminar a dor

3. Mover o Qi e o  

sangue para 

eliminar o Vento

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Síndromas Bi
Bi Vento ou Bi errante
• Dor móvel e tensão em diferentes 

grupos musculares

• Aversão ao vento

• Pulso superficial rápido ou em 
corda 

• Língua com capa fina branca ou 
amarela

Selecção e manipulação dos 
pontos

• Pontos ashi (locais) + 7P, 11B, 
20VB, 31VB,4IG - Todos em 
dispersão

• Se existir Vento interno por vazio 
de Sangue puncturar 17B e 10BP

• Podem ser utilizadas ventosas

• O ponto Jing é o mais eficaz para 
expulsar o vento. 



1. Aquecer  os jing luo 

para eliminar o 

factor patogénico

2. Tonificar o yang do 

Rim para ajudar a 

eliminar o frio dos 

Jing Luo

3. Tonificar e regular o 

qi e o sangue para 

fortalecer os Jing

Luo

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Síndromas Bi
Bi Frio
• Dor severa, fixa

• Dor que melhora com o calor e 

agrava com o frio

• Espasmos e contracção muscular

• Pele zona afectada fria e pálida

• Pulso tenso ou em corda

• Língua com capa fina branca

Selecção e manipulação dos pontos

Pontos ashi (locais) + 23B, 36E, 3R, 

4VC,14VG - Todos em tonificação 

A moxa na agulha, moxa ou agulha 

aquecida devem ser utilizados

O ponto Mar  é o mais eficaz para 

eliminar o frio dos 5 pontos shu antigos



1. Eliminar a humidade 

2. Mover o Qi para 

ajudar a eliminar a 

humidade nos Jing

Luo

3. Tonificar e regular o 

qi e o sangue para 

fortalecer os Jing

Luo

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Síndromas Bi
Bi Humidade
• Articulações deformadas ou dolorosas

• Dor com alteração da sensibilidade, 

dormência 

• Articulações  pesadas e mais 

dolorosas com o movimento

• Dores fixas sensíveis ao tempo que 

agravam com a humidade.

• Pulso deslizante ou suave

• Língua com capa fina branca

Selecção e manipulação dos pontos

• Pontos ashi (locais) + 40E, 5TA, 6BP, 9BP 

- Todos em dispersão  se associada ao 

frio usar moxa ou agulha aquecida

• Podem ser aplicadas ventosa ou 

guasha e os pontos shu ou jing (rio) 

dos 5 pontos shu antigos. 



1. Eliminar o calor

2. Eliminar calor do 

Sangue

3. Regular os jing luo e 

proteger os ossos e 

a medula.

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Síndromas Bi i
Bi Calor
• Articulações inchadas vermelhas e 

quentes

• Dor que melhora com o frio

• Dor que piora com a palpação e com 

a mobilização.

• Pulso deslizante e rápido ou corda e 

rápido

• Língua com capa fina amarela ou 

língua vermelha com capa fina 

branca

Selecção e manipulação dos pontos

• Pontos ashi (locais) + 4IG, 11IG, 14VG, 

39VB - Todos em dispersão

• Forma grave – 10BP e 2F 

• Todos em dispersão



Dor lombar devido a estase

de sangue por: 
1. Trauma

2. Lesão por excesso de trabalho

Com  rigidez e dor fixa numa área

da zona lombar e limitação do 

movimento

Língua púrpura

Pulso rugoso

Pontos e manipulação das agulhas

4IG, 3F,17 B, 40B, 64B, 67B,6BP. 

Com método de dispersão ou

redução.

1. Mover e regular o 
Sangue na zona 
afectada

2. Mover e regular o 
sangue nos jing luo

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Estase de Sangue



Vazio do Qi do Rim: 
• Dor com início insidioso 

Dor, acompanhada de 

Fadiga e fraqueza da 

parte inferior costas e 

joelhos, agravados pela 

fadiga e aliviados pela 

pressão e descanso.

• Pontos Ashi + 40B, 23B, 25B, 

3VG, 34VB, 39VB,58B,3R, 10 

R e 6BP

• Utilizados em tonificação e 

com moxa 

1. Tonificar o Rim

2. Fortalecer o 

Rim para 

eliminar a dor

PRINCÍPIOS 
TERAPÊUTICOS

Vazio de Qi do Rim



T R A T A M E N T O  D A  L O M B A L G I A  P E L A  M T C

PARTE PRÁTICA



CASO 1

Senhor de 41 anos exercitou-se 

excessivamente no trabalho. Depois de 

levantar um objecto pesado 

desenvolveu uma dor severa na zona 

lombar. Até há data não tinha tido 

qualquer problema de lombalgia, mas 

na manhã seguinte a dor era muito 

severa e  o seu movimento estava 

severamente limitado. Cada movimento 

que fazia causava dor acutilante, 

tornando difícil o andar. A dor irradiava 

para os glúteos de ambos os lados. Para 

além da dor o paciente não sentia mais 

problemas . Mas só ao fim do 3º dia é 

que veio para o tratamento de 

acupunctura.



CASO 1 
ESTASE DE SANGUE - PLENITUDE

Diagnóstico e explicação

• Obstrução dos Jing Luo

• Estase de Qi e Sangue por 
trauma

• Influencia a área local  e 
causa, primeiro, uma má 
circulação num Jing Luo e 
seguidamente a estase do 
sangue progride e envolve 
mais meridianos e causa dor 
mais severa  com 
agravamento da condição. 
Influencia os ossos, tendões, 
articulações e vasos

Tratamento

Princípios de tratamento
• Remover a obstrução dos 

Jing Luo

• Aliviar a dor

63B – O ponto 63B é um 
ponto de acumulação do 
meridiano da Bexiga. 
Actua eficazmente na 
regulação da circulação 
do Qi e Sangue no 
meridiano.

óleo e bálsamo local



CASO 2

Senhora com 50 anos, empregada doméstica 

• Queixa principal – Lombalgia e dores nas pernas.

Dor na zona lombar esquerda há 10 dias sem trauma 

recente. A paciente tem uma história de episódios 

recorrentes do mesmo problema. Existe moinha, 

fraqueza, dormência e parestesia na mesma área, 

sintomas que pioram com o movimento. A dor é 

aliviada com o repouso.

Existe uma astenia generalizada, debilidade nas 

pernas, mas o apetite da paciente é bom. Tem 

insónia devido à dor, sente-se melhor com o 

movimento após acordar. O funcionamento intestinal 

e urinário são regulares. A paciente tem uma 

constituição física desequilibrada. Abdómen muito 

dilatado e tensão na zona dorsal. 

Excesso de trabalho

• Língua com corpo rosado e inchado e capa fina e 

branca

• Pulso fino e fraco sobretudo nas posições proximais



CASO 2
VAZIO DO QI DO RIM

Diagnóstico e explicação

• Obstrução dos Jing Luo 

• Fraqueza, parestesia 

(alterações do qi), 

dormência (vazio de 

Sangue) – má 

alimentação dos jing

luo na zona afectada

• Vazio do Qi do Rim

Tratamento

• Pontos

• 23B , 40B , 32B , 52B , 

3R, 6BP, VB34, VB39

• Moxa e método de 

tonificação

• Pontos ashi



CASO 3

• Homem de 29 anos com uma 

história de lombalgia recorrente. O 

sintoma principal era:

• Frio e dor com peso. Os sintomas 

agravavam em dias frios e 

cinzentos, e eram aliviados com o 

calor. 

• Por vezes a lombalgia irradiava 

para a zona abdominal sem 

justificação.

• Sem insónia

• Ligeiras alterações de apetite

• Funcionamento intestinal regular

• Sem problemas urinários

• Língua rosada pálida com capa 

branca gordurosa

• Pulso fino e deslizante 



CASO 3
BI VENTO-FRIO-HUMIDADE

• Dor Fria e pesada que agrava 

com o frio e melhora com o calor 

– significa que existe retenção de 

humidade-frio nos jing luo

• Funcionamento intestinal e 

urinário regular – significa que 

existe um metabolismo regular 

dos líquidos orgânicos.

• Língua pálida com capa branca 

– síndroma de frio

• Pulso fino deslizante e capa 

branca gordurosa – humidade 

patogénica. 

Bi Vento-frio-humidade 

Frio e humidade bloqueiam a 

circulação do Qi e Sangue no 

meridiano da Bexiga e do VG 

dado que a dor irradia para o 

abdómen. 

Tratamento de Acupunctura

Pontos ashi

Pontos distais - 9BP, 60B

Pontos adjacentes e gerais 

3VG, 22B, 54B, 9BP – para remover 

a humidade-frio dos Jing Luo

Moxa 23B



AURICULOTERAPIA
NA LOMBALGIA

Pontos  - apex, shenmen, simpático, bexiga, rim, glúteo,

sacro-lombar, Figado, Baço, Pulmão, Triplo aquecedor, 

glandula adrenal, apex do tragus, subcortex.

Pontos auriculares



OBRIGADA

PELA VOSSA ATENÇÃO


