


TRIPLO AQUECEDORTRIPLO AQUECEDOR
ElementoElemento:: FogoFogo
HorárioHorário:: 2121 àsàs 2323 hh
EstaçãoEstação:: VerãoVerão
YangYang

CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS

AlteraçõesAlterações dodo AquecedorAquecedor SuperiorSuperior::

OO aquecedoraquecedor superiorsuperior englobaengloba ee protegeprotege aa energiaenergia dosdos pulmõespulmões ee pericárdiopericárdio (CS)(CS) aoao nívelnível dodo tóraxtórax..
Consequentemente,Consequentemente, desdedesde queque aa energiaenergia perversaperversa atacaataca oo aquecedoraquecedor superior,superior, elaela atingeatinge

automaticamenteautomaticamente osos meridianosmeridianos osos meridianosmeridianos dosdos pulmõespulmões ee circulaçãocirculação--sexosexo parapara provocarprovocar
automaticamenteautomaticamente osos meridianosmeridianos manifestaçõesmanifestações sintomáticassintomáticas::

QuandoQuando atingeatinge osos pulmõespulmões:: cefaléia,cefaléia, febre,febre, oo doentedoente piorapiora comcom oo
ventovento ee oo frio,frio, transpiraçãotranspiração.. AcompanhadasAcompanhadas ouou nãonão dede sede,sede, tosse,tosse, pulsopulso nemnem lentolento nemnem forte,forte, masmas

moderadomoderado ee rápidorápido..
QuandoQuando atingeatinge aa circulaçãocirculação--sexosexo (coração(coração funcionalfuncional neuropsicogênio)neuropsicogênio):: aa língualíngua éé vermelhovermelho vivo,vivo, osos

quatroquatro membrosmembros gelados,gelados, inquietude,inquietude, sedesede..
EmEm casoscasos gravesgraves:: aa língualíngua éé vermelha,vermelha, delírio,delírio, divagaçãodivagação ee sonosono agitadoagitado..



Alterações do aquecedor Médio:Alterações do aquecedor Médio:

OO AquecedorAquecedor MédioMédio englobaengloba ee controlacontrola osos 22 meridianosmeridianos YangYang MingMing nono pépé (Estômago)(Estômago) ee TaiTai InnInn nana mãomão
(Baço(Baço--Pâncreas)Pâncreas).. OO YangYang MingMing nono pépé (Estômago)(Estômago) ee TaiTai InnInn nana mãomão (Baço(Baço--Pâncreas)Pâncreas).. OO YangYang MingMing
correspondecorresponde aa energiaenergia dada secura,secura, oo TaiTai InnInn aa energiaenergia dada umidadeumidade..

DesdeDesde queque aa energiaenergia perversaperversa atingeatinge oo AquecedorAquecedor MédioMédio elaela atingeatinge imediatamenteimediatamente oo YangYang MingMingDesdeDesde queque aa energiaenergia perversaperversa atingeatinge oo AquecedorAquecedor MédioMédio elaela atingeatinge imediatamenteimediatamente oo YangYang MingMing
apresentandoapresentando asas seguintesseguintes manifestaçõesmanifestações::

QuandoQuando atingeatinge oo EstômagoEstômago:: febrefebre maismais forteforte aoao entardecerentardecer dodo queque pelapela manhãmanhã;; oo doentedoente comcom calorcalor ee
nãonão comcom friofrio;; transpiraçãotranspiração;; faceface ee olhosolhos avermelhadosavermelhados;; respiraçãorespiração profundaprofunda ee rápidarápida;; faceface avermelhadaavermelhada;;
respiraçãorespiração profundaprofunda ee rápidarápida;; constipaçãoconstipação;; bocaboca secaseca ee sedesede;; língualíngua amareloamarelo vivovivo;; àsàs vezesvezes enegrecidaenegrecida comcom
sensaçãosensação dede espinhosespinhos.. PulsoPulso AlternanteAlternante:: parapara depoisdepois dede algunsalguns batimentosbatimentos (sinal(sinal marcantemarcante dede gravidade,gravidade, aa
quedaqueda ee esgotamentoesgotamento dada energiaenergia INN)INN)..

OO MeridianoMeridiano TriploTriplo AquecedorAquecedor possuipossui 2323 pontospontos bilateraisbilaterais..
QuandoQuando atingeatinge oo BaçoBaço--PâncreasPâncreas:: febrefebre moderadamoderada maismais forteforte aoao meiomeio diadia;; delíriodelírio;; sensaçãosensação dada cabeçacabeça

inchadainchada;; sensaçãosensação dodo corpocorpo pesadopesado;; opressãoopressão;; língualíngua brancabranca ee úmidaúmida;; pulsopulso lentolento..



III. Alterações do Aquecedor:III. Alterações do Aquecedor:

OO AquecedorAquecedor InferiorInferior englobaengloba osos meridianosmeridianos dodo FígadoFígado (Chueh(Chueh Yin)Yin) ee dosdos RinsRins (Shao(Shao Yin)Yin)..
AA doençadoença somentesomente atingeatinge oo AquecedorAquecedor InferiorInferior sese houverhouver oo excessoexcesso dada securasecura:: nono corpocorpo energéticoenergético oo
líquidolíquido orgânicoorgânico sese ressecaresseca ee tornatorna--sese espessoespesso..
QuandoQuando atingeatinge osos RinsRins:: sonosono agitado,agitado, bocaboca seca,seca, porémporém semsem sede,sede, doresdores dede garganta,garganta, diarréia,diarréia, àsàs vezesvezesQuandoQuando atingeatinge osos RinsRins:: sonosono agitado,agitado, bocaboca seca,seca, porémporém semsem sede,sede, doresdores dede garganta,garganta, diarréia,diarréia, àsàs vezesvezes
abcessoabcesso nana garganta,garganta, impedindoimpedindo oo doentedoente dede falarfalar;; doençadoença dodo coraçãocoração;; urinaurina poucopouco abundanteabundante ee
avermelhadaavermelhada..
QuandoQuando atingeatinge oo FígadoFígado:: sensaçãosensação dede friofrio ee dede calorcalor (calafrios(calafrios ee febre),febre), doresdores nono tórax,tórax, náuseasnáuseas ee
vômitosvômitos;; inquietudeinquietude;; àsàs vezesvezes cefaléiacefaléia comcom salivaçãosalivação;; sensaçãosensação dede fomefome;; masmas oo doentedoente nãonão podepode comercomer;;
àsàs vezesvezes sonolênciasonolência comcom sinaissinais dede plenitudeplenitude nono altoalto (rachaduras(rachaduras nosnos lábios)lábios) ee emem baixabaixa (diarréia)(diarréia)..ÀsÀs
vezesvezes câimbrascâimbras musculares,musculares, doresdores nono ventre,ventre, surdezsurdez..
OO MeridianoMeridiano TriploTriplo AquecedorAquecedor possuipossui 2323 pontospontos bilateraisbilaterais temtem suasua energiaenergia centrípetacentrípeta ee suasua atividadeatividade
máximamáxima ocorreocorre entreentre 1313 àsàs 1515 h,h, seuseu MeridianoMeridiano acopladoacoplado ee VesículaVesícula BiliarBiliar ee seuseu antecessorantecessor éé oo
CirculaçãoCirculação--SexoSexo dodo relógiorelógio orgânicoorgânico..

Sintomas de insuficiência: atonia Articular.Sintomas de insuficiência: atonia Articular.

Sintomas de excesso: contratura muscular.Sintomas de excesso: contratura muscular.



PONTOS PRINCIPAISPONTOS PRINCIPAIS

1. GUANCHONG 1. GUANCHONG -- "ASSALTO DA BARREIRA" "ASSALTO DA BARREIRA" --
TA 1TA 1

PontoPonto :: TsingTsing
LocalizaçãoLocalização:: NoNo ladolado ulnarulnar dodo dedodedo anular,anular, 00,,11 polegadapolegada aproximadamenteaproximadamente aoao cantocanto dada unhaunha..
IndicaçãoIndicação:: dordor dede garganta,garganta, dificuldadedificuldade parapara falar,falar, conjuntivite,conjuntivite, febre,febre, perdaperda dede apetite,apetite, nevralgianevralgia

anteante--braçobraço ee dedos,dedos, náuseas,náuseas, visãovisão turva,turva, bocaboca secaseca..

2. YEMEN 2. YEMEN -- "ENTRADA DE LÍQUIDO" "ENTRADA DE LÍQUIDO" -- TA 2TA 2

PontoPonto:: IongIong
LocalizaçãoLocalização:: NoNo tecidotecido entreentre osos dedosdedos anularanular ee mínimomínimo..
IndicaçãoIndicação:: cefaléia,cefaléia, surdez,surdez, malária,malária, dordor nasnas mãosmãos ee braços,braços, dordor ee dormênciadormência nosnos dedos,dedos, quartoquarto

membrosmembros geladosgelados (por(por excessoexcesso dede Inn),Inn), doresdores nana gengivagengiva ee dentesdentes..



3. HANDZHONGZHU 3. HANDZHONGZHU -- "MEIO DO CORPO" "MEIO DO CORPO" -- TA 3TA 3

PontoPonto:: IúIú ee TonificaçãoTonificação
LocalizaçãoLocalização:: ApertarApertar aa mãomão parapara localizálocalizá--lolo entreentre osos ossosossos metacarpeanosmetacarpeanos IVIV eV,eV, nanaLocalizaçãoLocalização:: ApertarApertar aa mãomão parapara localizálocalizá--lolo entreentre osos ossosossos metacarpeanosmetacarpeanos IVIV eV,eV, nana

depressãodepressão 11 polegadapolegada acimaacima dodo artart.. MetacarpofalangeanaMetacarpofalangeana..
IndicaçãoIndicação:: surdez,surdez, zumbido,zumbido, dordor dede garganta,garganta, desordensdesordens nana cabeça,cabeça, pescoço,pescoço, ombrosombros ee

costas,costas, gengivite,gengivite, febrefebre semsem suorsuor..

4.YANGEHI 4.YANGEHI -- "CORPO DO IANG" "CORPO DO IANG" -- TA 4TA 4

PontoPonto:: IunnIunn
LocalizaçãoLocalização:: entreentre osos ossosossos metacarpeanosmetacarpeanos IIIIII ee Iv,Iv, logologo acimaacima dada pregaprega dorsaldorsal dodo punho,punho, nana

depressãodepressão dada porçãoporção ulnarulnar dodo tendãotendão dodo músculomúsculo extensorextensor dosdos dedosdedos..
IndicaçõesIndicações:: surdez,surdez, malária,malária, desordensdesordens articulatóriasarticulatórias emem punho,punho, diabetes,diabetes, febrefebre

intermitente,intermitente, edemaedema ee espasmosespasmos dede músculosmúsculos dodo anteante braço,braço, malmal estarestar geralgeral



5. WAIGUAN 5. WAIGUAN -- TA 5TA 5

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas acimaacima dada pregaprega transversatransversa dodo dorsodorso dodo punho,punho, entreentre oo rádiorádio ee aa
ulnaulna..ulnaulna..

IndicaçõesIndicações:: resfriadoresfriado comum,comum, pneumonia,pneumonia, surdez,surdez, enxaquecaenxaqueca..

6. ZHIGOU 6. ZHIGOU -- "DANIFICAÇÃO DO CANAL" "DANIFICAÇÃO DO CANAL" -- TA 6TA 6

PontoPonto:: KingKing
LocalicaçãoLocalicação:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo PtPt.. Waiguan,Waiguan, entreentre aa ulnaulna ee oo rádiorádio..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono ombroombro ee tóraxtórax baixo,baixo, constipação,constipação, pleurite,pleurite, hemiplegia,hemiplegia, parotidite,parotidite, surdez,surdez,

zumbido,zumbido, neuralgianeuralgia intercostalintercostal ee umeral,umeral, malmal estarestar ee dordor brutalbrutal nono coração,coração, miocardite,miocardite, eczemaeczema



7. HUIZONG 7. HUIZONG -- TA 7TA 7

LocalizaçãoLocalização:: 11 dedodedo dede larguralargura lateralmentelateralmente aoao PtPt.. Zhigau,Zhigau, nono ladolado radialradial dada ulnaulna..
IndicaçõesIndicações:: zumbido,zumbido, dordor nasnas extremidadesextremidades superiores,superiores, epilepsiaepilepsia..

8. SANUANGLUO8. SANUANGLUO-- TA 8TA 88. SANUANGLUO8. SANUANGLUO-- TA 8TA 8

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo PtPt.. ZhigouZhigou..
IndicaçõesIndicações:: surdez,surdez, afasia,afasia, desordensdesordens emem antebraçoantebraço..

9. SIDU 9. SIDU -- TA 9TA 9

LocalizaçãoLocalização:: 55 polegadaspolegadas acimaacima dodo PtPt.. ZhigouZhigou..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, zumbido,zumbido, dordor dede dentes,dentes, dordor emem entebraço,entebraço, paralisiaparalisia dasdas extremidadesextremidades
superiores,superiores, neurastenia,neurastenia, nefritenefrite..



11. QINGLENGYUA 11. QINGLENGYUA --TA 11TA 11

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo PtPt.. TainjingTainjing..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono ombro,ombro, cefaléia,cefaléia, coloraçãocoloração amareladaamarelada dada conjuntiviteconjuntivite..

12. XIAOLUO 12. XIAOLUO -- TA 12TA 12

LocalizaçãoLocalização:: AA meiomeio caminhocaminho entreentre PtPt.. QinglengyanQinglengyan ee PtPt.. NaohuiNaohui....LocalizaçãoLocalização:: AA meiomeio caminhocaminho entreentre PtPt.. QinglengyanQinglengyan ee PtPt.. NaohuiNaohui....
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, pescoçopescoço duro,duro, dordor nosnos braços,braços, dordor dede dentes,dentes, epilepsiaepilepsia..

13. NAOUHUI 13. NAOUHUI -- TA 13TA 13

LocalizaçãoLocalização:: NaNa junçãojunção entreentre aa linhalinha queque conectaconecta oo PtPt.. Jianlao,Jianlao, olécranoolécrano ee aa bordaborda
posteriorposterior dodo músculomúsculo deltóidedeltóide..

IndicaçõesIndicações:: dordor nosnos ombrosombros ee braços,braços, hemiplegia,hemiplegia, febrefebre ee calafrioscalafrios..

14. JIANLIAO 14. JIANLIAO -- TA 14TA 14

LocalizaçãoLocalização:: PósteroPóstero--inferiormeneinferiormene aoao acrômico,acrômico, nana depressãodepressão cercacerca dede 11 polegada,polegada,
posteriormenteposteriormente aoao PtPt.. Jianyu,Jianyu, quandoquando sese levantalevanta oo braçobraço horizontalmentehorizontalmente..

IndicaçõesIndicações:: dordor nosnos ombrosombros ee braços,braços, hemiplegia,hemiplegia, hipertensão,hipertensão, sudoresesudorese excessivaexcessiva..



15. TIANLIAO 15. TIANLIAO -- TA 15TA 15

LocalizaçãoLocalização:: NoNo ânguloângulo superiorsuperior dada escápula,escápula, entreentre oo PtPt.. JianjingJianjing ee oo PtPt.. QuyuanQuyuan..
IndicaçõesIndicações:: dordor nosnos ombrosombros ee braços,braços, rigidezrigidez nono pescoçopescoço..

16. TIANYOU 16. TIANYOU -- TA 16TA 16

LocalizaçãoLocalização:: PósteroPóstero--inferiormenteinferiormente aoao processoprocesso mastóide,mastóide, nana bordaborda posteriorposterior dodo músculomúsculo
esternocleidoesternocleido--mastoideo,mastoideo, pertoperto dada linhalinha dodo cabelocabelo..esternocleidoesternocleido--mastoideo,mastoideo, pertoperto dada linhalinha dodo cabelocabelo..
IndicaçõesIndicações:: zumbido,zumbido, surdez,surdez, pescoçopescoço duro,duro, dordor dede gargantagarganta..

17. YEFENG 17. YEFENG -- TA 17TA 17

LocalizaçãoLocalização:: PosteriormentePosteriormente àà bordaborda inferiorinferior dodo lóbulolóbulo dada orelha,orelha, nana depressãodepressão anteroantero--inferiorinferior
aoao processoprocesso mastóideomastóideo..
IndicaçõesIndicações:: zumbido,zumbido, surdez,surdez, paralisiaparalisia facial,facial, artriteartrite dada articulaçãoarticulação dada mandíbula,mandíbula, dordor dede dentes,dentes,
doençasdoenças nosnos olhos,olhos, etcetc..

18. QIMAI 18. QIMAI -- TA 18TA 18

LocalizaçãoLocalização:: NoNo centrocentro dada parteparte mastóidemastóide..
IndicaçõesIndicações:: surdez,surdez, zumbidozumbido..



19. LUXI 19. LUXI -- TA 19TA 19

LocalizaçãoLocalização:: NoNo meiomeio dada curvacurva entreentre oo PtPt.. QimaiQimai ee oo PtPt.. JiaosunJiaosun..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, zumbido,zumbido, dordor dede ouvido,ouvido, surdezsurdez..

20. JIAOSUN 20. JIAOSUN -- TA 20TA 20
LocalizaçãoLocalização:: NaNa linhalinha acimaacima dada pontaponta dada orelhaorelha..
IndicaçõesIndicações:: hiperemiahiperemia ee inchaçoinchaço nono ouvido,ouvido, dordor dede dentes,dentes, opacidadeopacidade dada córnea,córnea, rigidezrigidez dodo

pescoçopescoço..pescoçopescoço..

21. ERMEN 21. ERMEN -- TA 21TA 21

LocalizaçãoLocalização:: AcimaAcima dodo PtPt.. Tinggong,Tinggong, emem frentefrente aoao entalheentalhe anterioranterior dd orelhaorelha nana depressãodepressão
formadaformada quandoquando aa bocaboca éé abertaaberta..

IndicaçõesIndicações:: zumbido,zumbido, surdez,surdez, dordor dede dentes,dentes, artriteartrite dede mandíbula,mandíbula, otiteotite médiamédia..

22. EAR22. EAR--HELIAO HELIAO -- TA 22TA 22

LocalizaçãoLocalização:: AnteriormenteAnteriormente áá bordaborda superiorsuperior dada raizraiz dada orelha,orelha, posteriormenteposteriormente àà articulaçãoarticulação
temporaltemporal..

IndicaçõesIndicações:: zumbido,zumbido, pesopeso nana cabeçacabeça ee cefaléia,cefaléia, paralisiaparalisia facial,facial, artriteartrite mandibularmandibular..



SIZHUKONG SIZHUKONG -- TA 23TA 23

LocalizaçãoLocalização:: NaNa depressãodepressão laterallateral àà pontaponta laterallateral dodo supercíliosupercílio..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, paralisiaparalisia facial,facial, estrabismo,estrabismo, conjuntiviteconjuntivite agudaaguda..





OO vasovaso SahoSaho yangyang (Meridiano(Meridiano dodo TriploTriplo Aquecedor)Aquecedor) éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia éé
centrípetacentrípeta.. OO MeridianoMeridiano dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor iniciainicia--sese nono pontoponto GuangGuang ChongChong
(atalho(atalho dede ataque)ataque) nono ânguloângulo unguealungueal internointerno dodo anularanular ee terminatermina nono pontoponto SiSi zhuzhu--
kongkong (fios(fios dede sedaseda dede bambubambu comcom furos),furos), nana extremidadeextremidade externaexterna dada pontaponta dada
sobrancelhasobrancelha.. OO clínicoclínico realizarealiza--sese nono trajetotrajeto dodo meridianomeridiano dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor 2323
pontospontos dede acupunturaacupuntura..

nºnº2323 dodo “Tripulo“Tripulo Aquecedor”Aquecedor”

SizhukongSizhukong (fios(fios dede sedaseda dodo

bambubambu comcom furos)furos).. AsAs

“conexões“conexões dodo olho”olho” sãosão

comparadascomparadas aa fiosfios dede sedaseda emem

umum bambubambu dodo ocooco

(instrumento(instrumento dede músicamúsica dede

sopro)sopro).. AsAs cavidadescavidades dede

acupunturaacupuntura sãosão semelhantessemelhantes aa

umauma flautaflauta (tubo(tubo ocooco

perfuradoperfurado dede buracos)buracos).. AA

cavidadecavidade dodo olho,olho, representadarepresentadacavidadecavidade dodo olho,olho, representadarepresentada

porpor umauma roda,roda, é,é, alémalém disso,disso,

ligadaligada aoao “vento”“vento”..

nº 10 do “Trípulo Aquecedor Tiainjing (Poço do céu) em uma cavidade nº 10 do “Trípulo Aquecedor Tiainjing (Poço do céu) em uma cavidade 

acima da olecrano.acima da olecrano.

nº 6 do Triplo Aquecedor Zhigou (ramificação do ‘rego)nº 6 do Triplo Aquecedor Zhigou (ramificação do ‘rego)

nºnº 33 dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor ZhongzhuZhongzhu (ilhota(ilhota
mediana)mediana)

nºnº 22 dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor YemenYemen (( portaporta dosdos líquidos)líquidos)

nºnº 11 dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor GuanchongGuanchong (canal(canal dede ataque)ataque) atrásatrás dodo ânguloângulo

unguealungueal internointerno dodo anularanular..



TRAGETO SUPEERFICIAL E PROFUNDO DO TRAGETO SUPEERFICIAL E PROFUNDO DO 
MERIDIANO DO TRIPLO AQUECEDORMERIDIANO DO TRIPLO AQUECEDOR
































