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COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória aguda, altamente contagiosa e geralmente 

suscetível, que representa uma séria ameaça para a vida e saúde das pessoas. Ele foi incluído na 

lista de doenças infecciosas classe B prescritas nas Leis de Prevenção e Tratamento de doenças 

infecciosas da China (Law of the People's Republic of China on Prevention and Treatment of 

Infectious Diseases) mas é tratada de acordo com doenças infecciosas classe A. 

Na Medicina Chinesa, o COVID-19 pertence a categoria de “Doenças Epidêmicas”. 

Através dos séculos, a Medicina Chinesa acumulou uma rica experiência na prática médica no 

combate às epidemias. Como partes importantes da Medicina Chinesa, a acupuntura e a 

moxabustão, com suas características próprias e vantagens únicas, tiveram grande contribuição na 

história do combate às epidemias na China. 

Existem registros de relatos sobre a prevenção e tratamento de epidemias em diversas 

literaturas clássicas da Medicina Chinesa. Por exemplo, Sun Simiao, médico que viveu no 

período da dinastia Tang, apresentou em seu livro “Beiji Qianjin Yao Fang”: “Aqueles que 

viajaram para áreas contaminadas por doenças infecciosas precisam de moxabustão e a formação 

de ferida de moxabustão para que não sejam infectados pela malária ou malária quente”.  

No Ben Cao Gang Mu, Li Shizhen, médico que viveu na dinastia Ming, escreveu 

“Artemisia argyi... A moxabustão pode suavizar a permeabilidade do canal, curar centenas de 

doenças e curar pessoas que sofrem doenças por longos períodos.  

Esses dois livros nos lembram que a acupuntura pode prevenir e tratar doenças infecciosas. 

A prática moderna e estudos experimentais mostram que a acupuntura e a moxabustão podem 
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regular a função imunológica humanda e agir como anti-inflamatório e antibiótico. Acupuntura e 

moxabustão tem um papel ativo na prevenção e no tratamento de doenças infecciosas.  

Com relação ao COVID-19, terapias com acupuntura e moxabustão chinesas tem grande 

participação na prevenção e controle, alcançando bons resultados. 

Um maior entendimento do vírus COVID-19  e a experiência clínica acumulada nas 

terapias com acupuntura e moxabustão, de acordo com o plano de diagnóstico e tratamento do 

COVID-19 (sexta versão de teste) e sugestões da Medicina Chinesa na reabilitação durante a 

convalescência do COVID-19 publicados pelo Escritório Geral da Comissão Nacional de Saúde e 

o Escritório Geral da Administração da Medicina Chinesa, nós criamos as diretrizes de 

intervenção com Acupuntura e Moxabustão para o COVID-19 (segunda edição) para médicos e 

profissionais da acupuntura implementares e orientarem seus pacientes. 

 

I – Princípios da Intervenção pela Acupuntura 

1. Durante a epidemia, as intervenções com acupuntura devem ser subordinadas à situação geral e 

realizadas metodicamente, sob a orientação das instituições médicas em todos os níveis. Durante 

o tratamento com acupuntura, o trabalho deve ser estritamente implementado de acordo com os 

requisitos de quarentena e desinfecção. Pode-se tratar vários pacientes confirmados e em 

recuperação no mesmo ambiente, porém, pacientes com suspeita (e não confirmados) devem ser 

tratados em ambientes separados (cada paciente em um ambiente). Durante a terapia de suporte 

respiratório (uso de oxigênio), a moxabustão somente pode ser utilizada em condições seguras. 

2. O diagnóstico clínico, estágio, classificação e Diferenciação de Síndromes na Medicina 

Chinesa para o COVID-19 deve seguir o plano de diagnóstico e tratamento criado pelo Escritório 

Geral da Comissão Nacional de Saúde e pelo Escritório Geral da Administração da Medicina 

Chinesa. Ao mesmo tempo, as características da acupuntura devem ser inteiramente consideradas 

para que a intervenção seja pertinente. COVID-19 é uma das “5 epidemias” e geralmente é 

suscetível. Todos podem ser infectados facilmente, independentemente da idade e os sintomas 

são semelhantes. O vírus invade o corpo através da boca e nariz e na maioria das vezes lesa 

primeiro o Pulmão, depois o Baço, seguido pelo Estômago e o Intestino Grosso. As lesões são 

relativamente leves. Em casos mais raros, a lesão ocorre no Pericárdio, Fígado e Rim e neste caso 

a pessoa fica gravemente doente. A doença muda rapidamente, tem uma patogênese central e uma 

clara evolução da Síndrome. A acupuntura estimulará pontos de acupuntura localizados nos 

membros e através dos Canais e ramos Colaterais e alcançará o foco para fortalecer as Vísceras e 

seu respectivo Qi, para que o fator patogênico possa ser separado e expulso. A acupuntura 

também estimula o Qi, melhora a imunidade dos Órgãos e Vísceras e reduz os dados causados 

pela infecção.  

3. A intervenção da acupuntura, de acordo com a evolução da patogênese, será dividida em 3 

fases: fase de observação, fase de tratamento e fase de convalescência. Através da Diferenciação 

de Síndromes dos Órgãos e Vísceras e dos Canais, o tratamento será baseado na aplicação dos 

pontos de acupuntura principais combinados com outros correspondentes aos sintomas clínicos, 

sempre respeitando o princípio de que “menos é mais”. A aplicação da acupuntura e moxabustão 

deverá ser considerada apropriada de acordo com as condições específicas, seguindo os princípios 

de conveniência, simplicidade, segurança e efetividade.  Devemos criar condições adequadas e 

nos esforçamos para atuar com acupuntura em todos os estágios clínicos. A acupuntura pode ser 

utilizada juntamente com a fitoterapia na fase de tratamento para que possam atuar com sinergia. 

O tratamento de pacientes em recuperação deve ser exclusivo com acupuntura. Nós 
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recomendamos que sejam criados novos centros de reabilitação do COVID-19 baseados na 

acupuntura. 

4. A escolha dos pontos e métodos são baseadas em evidências presentes nos livros antigos, 

clínica moderna e pesquisas simples, e incorpora os resultados obtidos em estudos sobre a 

melhoria das funções pulmonares, controle da imunidade, fatores anti e pró inflamatórios, que 

ativam o sistema imunológico, regulam o sistema respiratório e corrigem danos causados pela 

inflamação dos pulmões. 

5. Sob a recomendação dos profissionais de acupuntura, os pacientes devem ser estimulados a 

utilizar a moxabustão, estímulo ou massagem dos pontos de acupuntura, etc, para auxiliar no 

tratamento da doença e promover a reabilitação física e mental. A interação deve ocorrer através 

da internet, celulares e aplicativos como We Chat, etc. 

Preste atenção à comunicação e acompanhamento médico-paciente, bem como à coleta, resumo, 

análise dos dados de diagnóstico e tratamento. 

 

II – Métodos de intervenção com acupuntura e moxabustão 

1. Intervenção em casos suspeitos 

Objetivo: Estimular o Qi e as funções do pulmão e baço e dispersar, separar e remover os fatores 

patogênicos, aumentar o sistema de defesa dos Órgãos e Vísceras contra os fatores patogênicos. 

Pontos principais: 

B12 (Fengmen) – B13 (Feishu) – B20 (Pishu) – IG4 (Hegu) – IG11 (Quchi) – P5 (Chize) -  P10 

(Yuji) – VC6 (Qihai) – E36 (Zusanli) – BA6 (Sanyinjiao). 

Selecione 1 ou 2 pontos de cada grupo por vez. 

Combinações: 

Febre, garganta seca e tosse seca: VG14 (Dazhui) – VC22 (Tiantu) – P6 (Kongzui). 

Náusea, vômitos, fezes soltas, língua inchada e oleosa e pulso macio: VC12 (Zhongwan) – E25 

(Tianshu) – E40 (Fenglong). 

Fadiga, fraqueza, inapetência: VC12 (Zhongwan) e os 4 pontos ao redor do umbigo (1 cun de 

cada lado) e B20 (Pishu). 

Coriza, dor no ombro e nas costas, língua pálida com saburra branca e pulso lento: B10 

(Tianzhu), B12 (Fengmen) e VG14 (Dazhui). 

 

2. Intervenção durante o tratamento (casos confirmados)  

Objetivo: Estimular o Qi e as funções do pulmão e baço, proteger as Vísceras e reduzir os danos, 

dispersar os fatores patogênicos e reforçar a terra para gerar o metal, com o objetivo de frear a 

doença, clarear os humores e aumentar a imunidade para combater a doença. 

Pontos principais: IG4 (Hegu), F3 (Taichong), VC22 (Tiantu), P5 (Chize), P6 (Kongzui), E36 

(Zusanli), BA6 (Sanyinjiao), B11 (Dazhu), B12 (Fengmen), B13 (Feisgu), B15 (Xinshu), B17 

(Geshu), P1 (Zhongfu), VC17 (Danzhong), VC6 (Qigai), VC4 (Guanyuan), VC12 (Zongwan). 

Para tratar casos leves e gerais, selecione 2 ou 3 pontos do grupo (1) e (2) de cada vez. Para tratar 

casos severos, selecione 2 ou 3 pontos principais do grupo (3). 
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Combinações de pontos: 

Sintomas com febre de longa duração: B11 (Dazhui), IG11 (Quchi) ou sangria no ápice da orelha 

e dedos. 

Sintomas combinados com chiado no peito e falta de ar: PC6 (Neiguan), P7 (Lieque) ou VC14 

(Juque), F14 (Qimen), R6 (Zhaohai). 

Sintomas combinados com tosse com secreção (catarro): P7 (Lieque), E40 (Fenglong), EX-B-1 

(Dingchuan). 

Sintomas combinados com diarreia/fezes soltas: E25 (Tianshu), E37 (Shangjuxu). 

Sintomas combinados com tosse com secreção amarelada e constipação: Vc22 (Tiantu), TA6 

(Zhigou), E25 (Tianshu), E40 (Fenglong). 

Sintomas combinados com febre baixa, febre escondida ou sem febre, vômito, fezes soltas, língua 

pálida ou rosada com saburra oleosa: B13 (Feishu), E25 (Tianshu), BA4 (Fujie) e PC6 (Neiguan). 

 

3. Acupuntura e Moxabustão durante a convalescência 

Objetivos: Remover  o vírus residual, reestabelecer a vitalidade, reparar as funções dos Órgãos e 

Vísceras como pulmão e baço. 

Pontos principais: PC6 (Neiguan), E36 (Zusanli), VC12 (Zhongwan), E25 (Tianshu) e VC6 

(Qihai). 

1. Deficiência do Qi do Pulmão e do Baço: 

Sintomas como respiração curta, fadiga, falta de apetite e vômito, distensão abdominal, falta de 

força para defecar, fezes soltas, língua ligeiramente inchada com saburra branca e oleosa.  

Para sintomas com sintomas óbvios como aperto no peito e respiração curta, combinar com VC17 

(Danzhong), B13 (Feishu), P1 (Zhongfu). 

Para aqueles com sintomas relacionados ao baço e estômago como indigestão e diarreia, 

combinar com VC13 (Shangwan), B9 (Yinlingquan). 

 

2. Deficiência de Qi e Yin 

Sintomas como fraqueza, boca seca, sede, palpitação, transpiração excessiva, falta de apetite, 

febre baixa ou sem febre, tosse seca com pouca secreção, língua seca, sem saliva e pulso fino e 

fraco. 

Para aqueles com sintomas de respiração curta combinar com VC17 (Danzhong), VC8 

(Shenque). 

Para sintomas como boca seca e sede, combinar com R3 (Taixi), TA4 (Yangchi). 

Para aqueles com palpitações, combinar com B15 (Xinshu), B14 (Jueyinshu). 

Para aqueles com transpiração excessiva, combinar com IG4 (Hegu), R7 (Fuliu), E36 (Zusanli). 

Para aqueles com insônia, combinar com C7 (Shenmen), VG29 (Yintang), Ex-HN (Anmian), R1 

(Yongquan). 
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3. Deficiência do pulmão e baço, estase de fleuma bloqueando os Canais 

Sintomas como aperto no peito, respiração curta, falta de vontade de falar, fadiga, suor quando se 

movimenta, tosse com secreção, secreção bloqueada, pele seca e escamosa, fadiga mental, falta 

de apetite, etc, combinar com B13 (Feishu), B20 (Pishu), B15 (Xinshu), B17 (Geshu), B23 

(Shenshu), P1 (Zhongfu), VC17 (Danzhong). 

Para aqueles com secreção bloqueada combinar o E40 (Fenglong), EX-B-1 (Dingchuan). 

 

Uso da acupuntura e moxabustão 

De acordo com o ambiente de implementação e gerenciamento necessários, são consideradas 

apropriadas. 

Durante as fases descritas acima, é recomendado que a decisão de utilizar apenas a acupuntura ou 

apenas a moxabustão ou ainda combinar ambas as técnicas, utilizar acupuntura auricular, 

agulhamento, raspagens, massagem pediátrica, acupressão, etc, deve ser feita de acordo com a 

situação. 

A acupuntura deve ser feita de maneira suave e reduzida. As agulhas devem ser retidas por 20 a 

30 minutos em cada ponto e a moxabustão deve ser feita por 10 a 15 minutos. O tratamento deve 

ser feito diariamente. 

Para manipulações especiais, por favor verifique o o Padrão de manipulações de acupuntura e 

moxabustão e a experiência clínica. 

 

III. Intervenções com acupuntura e moxabustão em casa 

sob a orientação dos profissionais 

Para ajudar a prevenir e controlar a epidemia do COVID-10, evitar saídas, para evitar 

contaminação cruzada, bloquear a fonte de infecção e garantir a segurança, pacientes em 

quarentena domiciliar ou que receberam alta do hospital podem realizar intervenções com 

acupuntura e moxabustão através de atendimentos online, guias de uso e popularização dos 

métodos e educação, sob a orientação dos profissionais. 

Terapia com moxabustão: 

Auto aplicação da moxa no E36 (Zusanli), PC6 (Neiguan), IG4 (Hegu), VC6 (Qihai), Guanyuan 

(VC4). Estimular cada ponto por 10 minutos. 

 

Terapia por aplicação (Fitoterapia em Pontos de Acupuntura) 

Aplicar emplastros quentes ou cremes aquecedores de moxabustão em pontos como: 36 (Zusanli), 

PC6 (Neiguan), IG4 (Hegu), VC6 (Qihai), Guanyuan (VC4), B13 (Feishu), B12 (FengMen), B20 

(Pishu), VG14 (Dazhui). 

 

Massagem no trajeto dos Canais:  

Utilizar métodos como amassar, pressionar, esfregar e bater nos Canais do pulmão e coração nos 

membros superiores e Canais do baço e estômago nos membros inferiores. 15 a 20 minutos para 

cada um. Pode-se sentir dor nas partes afetadas. 
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Exercícios tradicionais:  

Escolher o exercício apropriado como Yi Jin Jing (músculos e tendões), Tai Chi, Ba Duan Jin, 

Wu Qin Xi, etc, conforme a situação de cada um. Aas práticas devem ser feitas diariamente por 

15 a 30 minutos. 

 

Saúde mental:  

Ajustar as emoções. Pode-se utilizar pontos auriculares, moxabustão, massagem, dietoterapia, 

chás, banhos com ervas, música ou outros métodos para controlar a ansiedade ou ajudar a dormir. 

 

Escalda pés:  

Selecione ervas chinesas de acordo com as funções de dispersar vento e calor e eliminar fatores 

patogênicos. Utilizar15g de cada uma das substâncias a seguir 荆芥 Jing Jie, 艾叶 Ai Ye, 薄荷 

Bo He, 鱼腥草 Yu Xing Cao, 大青叶 Da Qing Ye, 佩兰 Pei Lan, 石菖蒲 Shi Chang Pu, 辣蓼草 

La Liao Cao, 郁金 Yu Jin, 丁香 Ding Xiang e 3g de 冰片 Bing Pian em decocção. Despejar 

numa bacia, adicionar água morna, e deixar os pés por cerca de 30 minutos. A água deve estar 

entre 38 até 45 ºC. 

 

Estas prescrições foram formuladas pelo grupo de especialistas chineses da Associação de 

Acupuntura e Moxabustão: 

Conselheiros: Shi Xuemin, Tong Xiaolin, Sun Guojie Head of expert group: Liu Baoyan, Wang 

Hua 

Grupo de especialistas: Xiaochun Yu, Wu Huanyu, Gao Shuzhong, Wang Linpeng, Fang 

Jianqiao, Yu Shuguang, Liang Fanrong, Ji Laixi, Jing Xianghong, Zhou Zhongyu, Ma Jun, Chang 

Xiaorong, Zhang Wei, Yang Jun, Chen Rixin, Zhao Jiping, Zhao Hong, Zhao Baixiao, Wang 

Fuchun, Liang Fengxia, Li Xiaodong, Yang Yi, Liu Weihong, Wen Biling. 
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