


OS CINCO ELEMENTOSOS CINCO ELEMENTOS

“Os cinco elementos, “Os cinco elementos, madeira, fogo, terra, metalmadeira, fogo, terra, metal e e águaágua abarcam todos os abarcam todos os 
fenômenos da natureza. Tratafenômenos da natureza. Trata--se de um simbolismo que se aplica também ao se de um simbolismo que se aplica também ao 
homem”.homem”.

Nei Jing.Nei Jing.

OsOs chineseschineses dividiramdividiram oo mundomundo emem cincocinco elementoselementos ee qualquerqualquer coisacoisa nono universouniverso eraera comocomoOsOs chineseschineses dividiramdividiram oo mundomundo emem cincocinco elementoselementos ee qualquerqualquer coisacoisa nono universouniverso eraera comocomo
pertencentepertencente pelapela suasua naturezanatureza aa umauma ouou aa diversasdiversas dessasdessas cincocinco categoriascategorias.. TalTal fatofato nosnos lembralembra osos quatroquatro
elementoselementos que,que, atéaté poucopouco tempotempo erameram familiaresfamiliares aa práticaprática ocidentalocidental ouou sejaseja:: terra,terra, água,água, arar ee fogofogo.. TodasTodas asas
coisascoisas nono mundomundo pertencem,pertencem, emem suasua essência,essência, aa umauma ouou aa diversasdiversas dessasdessas categorias,categorias, porpor exemploexemplo:: umum tijolotijolo
pertencepertence aoao elementoelemento terraterra;; umum copocopo dede vinho,vinho, aosaos elementoselementos terraterra (vidro)(vidro) ee águaágua (vinho)(vinho)..
OO quintoquinto elementoelemento ouou sejaseja aa madeiramadeira éé conhecidaconhecida apenasapenas dosdos chineseschineses ee outrasoutras certascertas civilizaçõescivilizações cujascujas origensorigens
perdemperdem--sese nosnos tempostempos prépré--históricoshistóricos..
OO nomenome quintoquinto elementoelemento contémcontém emem sisi mesmomesmo ouou muitomuito discutidodiscutido ouou impalpávelimpalpável "elemento"elemento dada vida"vida"..
OsOs primeirosprimeiros quatroquatro elementoselementos relacionamrelacionam--sese comcom aa vidavida física,física, queque podemospodemos apreciarapreciar osos nossosnossos sentidossentidos
ordináriosordinários e,e, portanto,portanto, podemospodemos apenasapenas descreverdescrever oo mundomundo inanimadoinanimado ouou quandoquando muitomuito aa parteparte inanimadainanimada dodo
queque éé animadoanimado..

OO quintoquinto elementoelemento procuraprocura descreverdescrever oo animadoanimado porpor sisi mesmo,mesmo, porpor meiomeio dada plantaplanta viventevivente cujocujo
esqueletoesqueleto lenhosolenhoso éé aa suasua estruturaestrutura maismais permanentepermanente ee queque ficouficou preservadopreservado nono seuseu nomenome.. MadeiraMadeira..
DeveDeve--sese considerarconsiderar queque esteeste quintoquinto elementoelemento éé algoalgo queque foifoi adicionadoadicionado aosaos outrosoutros quatro,quatro, nana tentativatentativa dede explicarexplicar
oo fenômenofenômeno dada vida,vida, entretantoentretanto esteeste nãonão éé oo caso,caso, nono sistemasistema chinêschinês aa madeiramadeira ocupa,ocupa, semsem precedenteprecedente aa
posiçãoposição dodo primeiroprimeiro alimento,alimento, dodo qualqual osos outrosoutros quatroquatro sese sese originaramoriginaram.. SignificaSignifica



MERIDIANOS DISTINTOS OU COLATERAISMERIDIANOS DISTINTOS OU COLATERAIS

SãoSão vasosvasos secundáriossecundários queque conduzemconduzem energiaenergia YongYong QiQi ee WeiWei QiQi parapara aa cavidadecavidade toracoabdominal,toracoabdominal,
parapara aa cabeçacabeça ee parapara asas regiõesregiões nasnas quaisquais oo YinYin QiQi nãonão éé conduzidoconduzido pelospelos canaiscanais dede energiasenergias
principaisprincipais.. SãoSão emem númeronúmero dede 1212,, ondeonde formamformam parespares ouou confluências,confluências, constituídosconstituídos porpor umum canalcanal dede
energiaenergia divergentedivergente provenienteproveniente dede umum canalcanal dede energiaenergia YangYang ee outrooutro provenienteproveniente dodo canalcanal dede energiaenergia
YinYin acopladoacoplado..

EnquantoEnquanto osos canaiscanais dede energiaenergia principaisprincipais fazemfazem aa uniãounião Yin/YangYin/Yang externamente,externamente, osos
canaiscanais dede energiaenergia distintosdistintos aa fazemfazem internamente,internamente, incluindoincluindo aa uniãounião comcom oo coraçãocoração comcom osos ZangZang FuFu..canaiscanais dede energiaenergia distintosdistintos aa fazemfazem internamente,internamente, incluindoincluindo aa uniãounião comcom oo coraçãocoração comcom osos ZangZang FuFu..

FISIOLOGIAFISIOLOGIA

JulgaJulga--sese queque oo ShenShen (Rins)(Rins) queque pertencepertence aoao Yin,Yin, dádá origemorigem aosaos canaiscanais dede energiaenergia curiosos,curiosos, nosnos quaisquais

circulacircula oo JingJing (energia(energia ancestral)ancestral) ee sese considerarmosconsiderarmos queque oo YinYin sese derivouderivou dodo Yang,Yang, aa lógicalógica nosnos fazfaz

pensarpensar queque oo XinXin (coração)(coração) tambémtambém devadeva possuirpossuir umum sistemasistema similarsimilar dede canaiscanais aosaos dosdos curiosos,curiosos, queque

poderiampoderiam constituirconstituir osos canaiscanais dede energiasenergias distintosdistintos..

Nessa visão, os canais de energia distintos teriam origem no Xin (coração) e estariam Nessa visão, os canais de energia distintos teriam origem no Xin (coração) e estariam 

relacionados com o Shen (mente) que é armazenado neste órgão (coração).relacionados com o Shen (mente) que é armazenado neste órgão (coração).



TRAJETOS GERAISTRAJETOS GERAIS

OsOs parespares dede canaiscanais dede energiaenergia distintosdistintos acoplados,acoplados, chamadoschamados tambémtambém dede “seis“seis confluências”,confluências”, seguemseguem

sempresempre umum trajetotrajeto específicoespecífico dependendodependendo terter característicacaracterística YinYin ouou YangYang::

�� CanaisCanais dede energiaenergia distintodistinto YangYang::�� CanaisCanais dede energiaenergia distintodistinto YangYang::

GrandesGrandes articulaçõesarticulações →→ CanalCanal dede energiaenergia principalprincipal YangYang →→ membrosmembros →→ penetrapenetra cavidadecavidade torácicatorácica e/oue/ou

abdominalabdominal →→ conectaconecta--sese comcom ZangZang ee FuFu correspondentescorrespondentes →→ convergeconverge parapara oo coraçãocoração →→ emergeemerge pescoçopescoço

ouou faceface →→ uniãounião novamentenovamente comcom oo canalcanal dede energiaenergia principalprincipal YangYang dede origemorigem (ponto(ponto dede confluência)confluência)..

�� CanaisCanais dede energiaenergia distintodistinto YinYin::

Grandes articulações Grandes articulações →→ Canal de energia principal Yin Canal de energia principal Yin →→ penetra cavidade torácica e/ou abdominal penetra cavidade torácica e/ou abdominal →→

conectaconecta--se com Zang e Fu correspondentes se com Zang e Fu correspondentes →→ paralelamente ao acoplado Yang paralelamente ao acoplado Yang →→ converge para o converge para o 

coração coração →→ emerge pescoço ou face emerge pescoço ou face →→ canal de energia principal Yang acoplado.canal de energia principal Yang acoplado.



FUNÇÕESFUNÇÕES

AA funçãofunção maismais importanteimportante destesdestes canaiscanais dede energiaenergia seriaseria entãoentão estabelecerestabelecer ligaçõesligações

energéticasenergéticas entreentre umum hemicorpohemicorpo ee outro,outro, mantendomantendo destadesta formaforma aa harmoniaharmonia entreentre oo ladolado direitodireito eeenergéticasenergéticas entreentre umum hemicorpohemicorpo ee outro,outro, mantendomantendo destadesta formaforma aa harmoniaharmonia entreentre oo ladolado direitodireito ee

esquerdo,esquerdo, entreentre oo YinYin ee Yang,Yang, ee entreentre oo XuéXué ee oo QiQi..

É através destes canais de energia distintos que a energia Yin passa de um hemicorpo É através destes canais de energia distintos que a energia Yin passa de um hemicorpo 

para outro, explicando desta forma, o tratamento pelo o oposto.para outro, explicando desta forma, o tratamento pelo o oposto.



QuartaQuarta DuplaDupla::

MDMD IDID -- IDID 1010
MDMD CC -- CC 11
UniãoUnião:: BB 11 ee IDID 1616

Primeira Dupla:Primeira Dupla:

MD B         MD B         -- B 54B 54
MD R         MD R         -- R 10R 10
União: B 54 E B 10União: B 54 E B 10

SEIS CONFLUÊNCIASSEIS CONFLUÊNCIAS

QuintaQuinta DuplaDupla::

MDMD VGVG2020
MDMD CSCS -- CSCS 11
UniãoUnião:: TRTR 1616

SextaSexta DuplaDupla::

MDMD IGIG -- IGIG 11 EE IGIG1515
MDMD PP -- PP 11
União: IG 18União: IG 18

Segunda Dupla:Segunda Dupla:

MD VB       MD VB       -- VB 30VB 30
MD F          MD F          -- F 5F 5

União: VC 2, VB 1 e ID17União: VC 2, VB 1 e ID17

Terceira Dupla:Terceira Dupla:

MD E          MD E          -- E 30E 30
MD BP        MD BP        -- BP 12BP 12
União: E9União: E9



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

UmaUma dasdas formasformas dede sese realizarrealizar oo diagnósticodiagnóstico dede afecçõesafecções destesdestes canais,canais, seriaseria aa presençapresença dede

manifestaçõesmanifestações dede acometimentoacometimento energético/funcionalenergético/funcional e/oue/ou orgânicoorgânico dodo XinXin (coração),(coração), comocomo pontospontos ShuShu

dorsaisdorsais ee MoMo destedeste órgãoórgão dolorososdolorosos..

AA causacausa maismais freqüentefreqüente dede afecçãoafecção destesdestes canaiscanais seriaseria aa presençapresença constanteconstante dede distúrbiosdistúrbios

emocionaisemocionais recentesrecentes e/oue/ou antigos,antigos, oo queque gerariageraria estagnaçãoestagnação energética,energética, precedendoprecedendo osos sintomassintomas

clínicos,clínicos, fatofato queque sese podepode explicarexplicar poispois oo ShenShen (mente)(mente) éé armazenadoarmazenado nono XinXin (copração)(copração)..clínicos,clínicos, fatofato queque sese podepode explicarexplicar poispois oo ShenShen (mente)(mente) éé armazenadoarmazenado nono XinXin (copração)(copração)..

SeSe aa patologiapatologia persistepersiste nosnos canaiscanais dede energiaenergia distintos,distintos, podepode ocasionarocasionar estagnaçãoestagnação energéticaenergética

tambémtambém nosnos ZangZang Fu,Fu, queque mantémmantém conexõesconexões internasinternas ee atéaté mesmomesmo nosnos canaiscanais dede energiaenergia principais,principais,

provocandoprovocando algiasalgias ee posteriormente,posteriormente, afecçõesafecções funcionaisfuncionais ee orgânicasorgânicas..

Assim,Assim, parapara realizarrealizar umum diagnóstico,diagnóstico, devedeve--sese atentaratentar parapara::

��HistóriaHistória dede problemasproblemas emocionaisemocionais relacionadosrelacionados aoao inícioinício dodo sintomasintoma

��ManifestaçõesManifestações energéticas,energéticas, funcionaisfuncionais e/oue/ou orgânicasorgânicas dodo XinXin (coração)(coração)

��PresençaPresença dede manifestaçõesmanifestações clínicasclínicas dosdos ZangZang FuFu

��PresençaPresença dede pontospontos dede confluênciasconfluências dolorososdolorosos dosdos distintosdistintos emem questãoquestão..

��ManifestaçõesManifestações clínicasclínicas nosnos trajetostrajetos dede energiaenergia dosdos meridianosmeridianos principaisprincipais envolvidosenvolvidos..



SINTOMAS E DIAGNÓSTICOSINTOMAS E DIAGNÓSTICO

��MDMD dada CSCS ee TATA::

--SintomasSintomas:: OpressãoOpressão torácica,torácica, taquicardia,taquicardia, doresdores epigástricas,epigástricas, dorsalgiadorsalgia interescapularinterescapular (pontos(pontos MoMo ee ShuShu

dorsais),dorsais), dordor emem faceface laterallateral dada mama,mama, hipertensãohipertensão arterialarterial ee cervicalgiacervicalgia

--Formas de diagnosticar: Presença de dores espontâneas ou à palpação nos pontos CS1, TA 16, VG20, E12 Formas de diagnosticar: Presença de dores espontâneas ou à palpação nos pontos CS1, TA 16, VG20, E12 

e E13.e E13.

��MDMD dodo CC ee IDID::

--SintomasSintomas:: ManifestaçõesManifestações clínicasclínicas dodo coração,coração, presençapresença dede dordor nana regiãoregião anterioranterior dodo ombro,ombro, dordor emem regiãoregião

escapular,escapular, doresdores nono trajetotrajeto dodo meridianomeridiano principalprincipal dodo coraçãocoração..

--Formas de diagnosticar: Dor à palpação em C1, ID10, B1 e ID16.Formas de diagnosticar: Dor à palpação em C1, ID10, B1 e ID16.

��MDMD dodo PP ee IGIG::

--SintomasSintomas:: Tristeza,Tristeza, medo,medo, depressão,depressão, distúrbiosdistúrbios clínicosclínicos dodo coração,coração, comocomo fadigabilidade,fadigabilidade, desconfortodesconforto

respiratório,respiratório, dispinéia,dispinéia, opressãoopressão torácica,torácica, asma,asma, bronquitebronquite crônica,crônica, sensaçãosensação dede faltafalta dede energiaenergia ee dordor nana

laterallateral dodo pescoçopescoço..

--Formas de diagnosticar: Dor à palpação em P1 e IG18.Formas de diagnosticar: Dor à palpação em P1 e IG18.



��MD do F e VB:MD do F e VB:

--Sintomas: Emoções reprimidas, como raiva, revolta, associada à precordialgia, distúrbios energéticos e Sintomas: Emoções reprimidas, como raiva, revolta, associada à precordialgia, distúrbios energéticos e 

funcionais do coração como hipertensão e palpitações. Pode apresentar ainda dores na região de joelho, funcionais do coração como hipertensão e palpitações. Pode apresentar ainda dores na região de joelho, 

cervicalgia, enxaqueca, cefaléia, distúrbios menstruais e doenças ginecológicas.cervicalgia, enxaqueca, cefaléia, distúrbios menstruais e doenças ginecológicas.

--Formas de diagnosticar: Dor à palpação em F5, VB1 e ID17.Formas de diagnosticar: Dor à palpação em F5, VB1 e ID17.

��MD do BP e E:MD do BP e E:

--Sintomas: Prisão de ventre, doenças do intestino, do estômago, alergia alimentar, alergia sistêmica, Sintomas: Prisão de ventre, doenças do intestino, do estômago, alergia alimentar, alergia sistêmica, 

doenças da tireóide, lombalgia Yang Ming, fraquezas, hipotrofias musculares dos membros superiores e doenças da tireóide, lombalgia Yang Ming, fraquezas, hipotrofias musculares dos membros superiores e 

inferiores.inferiores.

--Formas de diagnosticar: Dor à palpação em E30, BP12 e E9.Formas de diagnosticar: Dor à palpação em E30, BP12 e E9.

��MD do R e B:MD do R e B:

--Sintomas: Relacionado à sensação de peso ou sobrecarga emocional (falecimento de ente querido, onde Sintomas: Relacionado à sensação de peso ou sobrecarga emocional (falecimento de ente querido, onde 

indivíduo tem que assumir novas e importantes responsabilidades), lombalgias, manifestações clínicas do indivíduo tem que assumir novas e importantes responsabilidades), lombalgias, manifestações clínicas do 

coração, impotência sexual, poliúria, ansiedade, desânimo, manifestações nos trajetos do meridiano coração, impotência sexual, poliúria, ansiedade, desânimo, manifestações nos trajetos do meridiano 

principal da bexiga, como cefaléias, cervicalgia, dor na fossa poplítea e panturrilha.principal da bexiga, como cefaléias, cervicalgia, dor na fossa poplítea e panturrilha.

Formas de diagnosticar: Dor à palpação em B40, R10 e B10.Formas de diagnosticar: Dor à palpação em B40, R10 e B10.



OBSERVAÇÕES:

1.Todos os Meridianos Distintos Inn tem como ponto de reunião outro Meridiano Distinto

Yang, ao nível do pescoço ou da cabeça, o que explica a ação dos MP Inn (Meridiano Principal)

nas regiões cefálicas e, portanto, a sua ação nas cefálicas e neuvralgias cervicais e faciais,

como por exemplo Fígado.

2.Os Meridianos Distintos Yang saem da MP Yang e voltam para um MP Inn, enquanto os

Meridianos distintos Inn são MP Inn e vão para um MP Yang.

3.Sua principal função é levar a energia defensiva às partes internas do organismo. A

circulação de energia defensiva nos MD é feita na seguinte ordem: B – R – VB – F – E – BP - ID

– C – TR – CS – IG – P, ou seja a energia passa inicialmente pelos seis meridianos da perna

e depois pelos seis meridianos do braço indo alternadamente até um meridiano Inn para um

Yang e vice-versa.

Os Meridianos Distintos caracterizam-se por intermitência de sintomas, e somente oito

desses meridianos tem sintomatologia própria (MD R, MD VB, MD F, MD E, MD BP, MD TA,

MD IG). Os Meridianos Distintos do ID, P, CS e C possuem sintomatologia, do respectivo MP

(Meridiano Principal).













PULMÕES INTESTINO GROSSO

1)  O Meridiano Distinto do Tai-yin
da mão entra no Yuan-ye
(Profundidade da axila) para
frente do Shao-yin.

2) Dirige-se aos Pulmões e

3) Se dispersa no Intestino Grosso.

4) Torna a subir e sai pela

1) O Meridiano Distinto do Yang-ming
da mão parte do braço. Ladeia o mamilo,
e sai pela articulação acromioclavicular
à frente do ponto Jian-ye, nº 15 do
Intestino Grosso).

2) Penetra no Zhu-gu (osso da coluna).
      Isto é, na apófise Espinosa da

     7ª vértebra cervical.
4) Torna a subir e sai pela
cavidade sobreclavicular.

5) Sobe sobre a garganta
e junta-se ao Yang-ming.

3) torna a descer sobre o
Intestino Grosso.

4) Está relacionado aos
Pulmões.

5) Ladeia a garganta
subindo, sai pela cavidade
sobreclavicular, juntanso-se
ao Yang-ming.









11..22 -- MDMD dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas –– BPBP 1212 –– EE 99 –– MDMD EE –– Estômago,Estômago, BaçoBaço--

Pâncreas,Pâncreas, Coração,Coração, Garganta,Garganta, Língua,Língua, MDMD EE –– BB..

MDMD dodo EstômagoEstômago –– EE 3030 –– Estômago,Estômago, BaçoBaço--Pâncreas,Pâncreas, Coração,Coração, Garganta,Garganta,

cavidadecavidade bucal,bucal, bordobordo dodo NarizNariz –– EE99..



BAÇO ESTÔMAGO
Tai-yin do pé        Yang-ming do pé

Liga à garganta e segue
pelo meio da língua.

Sobe sobre a órbita e
liga às “conexões
oculares”.

Sai pela boca.

Torna a subir sobre a
garganta.

Torna a subir e
comunica-se com o
coração

Depende do Estômago e
se dispersa no baço.

Penetra no Abdômen.

O “Meridiano distinto”
do Tai-yin do pé sobe
pela parte antero-
superior da coxa e
circula paralelamente
com o Meridiano
Distinto do Yang-ming
do pé.

O“Meridiano Distinto”
do Yang-ming do pé al-
cança a parte antero-
superior da coxa.









11..33 -- MDMD dodo CoraçãoCoração –– CC 11 –– IDID1616 –– Coração,Coração, Pescoço,Pescoço, FaceFace BB 11..11..33 -- MDMD dodo CoraçãoCoração –– CC 11 –– IDID1616 –– Coração,Coração, Pescoço,Pescoço, FaceFace BB 11..

MDMD dodo IntestinoIntestino DelgadoDelgado –– CC 11 –– CaixaCaixa Torácica,Torácica, Coração,Coração, Diafragma,Diafragma,

IntestinoIntestino DelgadoDelgado BB 11..



CORAÇÃO INTESTINO DELGADO
    Shao-yin da mão Tai-yang da mão

Depende do Coração

O Meridiano Distinto
do Shao-yin da mão
nasce entre 2 tendões
no Yuan-ye (Profun-
didade da axila).

Penetra na axila
comunica-se com o
coração.

Liga o Intestino
Delgado

O Meridiano Distinto do Tai-yang da mão
emerge da articulação do ombro. Indica
Terra. (A mão está orientada para baixo,
para a Terra).

Sobe sobre a
garganta sobre a
face e liga o ângulo
interno do olho.

Depende do Coração









11..44-- MDMD dada BexigaBexiga –– BB 5454 –– Cóccix,Cóccix, Ânus,Ânus, Bexiga,Bexiga, Rins,Rins, bordobordo dada
Coluna,Coluna, Coração,Coração, Coluna,Coluna, NucaNuca –– BB 1010..Coluna,Coluna, Coração,Coração, Coluna,Coluna, NucaNuca –– BB 1010..

MDMD dosdos RinsRins -- RR 1010 –– BB 5454 –– MDMD BB atéaté osos Rins,Rins, LL 22 –– BB 2323 –– TaeTae MoMo ––
paredeparede abdominalabdominal atéaté aa Língua,Língua, NucaNuca –– BB 1010..



              RINS BEXIGA
      Shao-yin do pé       Tai-yang do pé

O ramo direto sai
pela nuca. Depende
do Meridiano
Principal Tai-yang
do pé.

Sai pela déci-
ma quarta
vértebra e
depende do
“vaso da cin-
tura.

O ramo direito liga
a raiz da língua.

O “Meridiano Distinto,
sai pelo pescoço e junta-
se ao Meridiano Principal
Tai-yang.

Dispersa-se no
Coração.

Ladeia o LO da
muscualtura para-
vertebral

Dispersa-se no

Chega à cavida-
de poplítea.

Alcança a
bexiga

Dispersa-se no
Rim.

Segue um trajeto
único que o leva a 5
cun abaixo do Kao
(sacro).

O “Meridiano distinto”
do Meridiano Principal
Tai-yang do pé nasce
na cavidade poplítea.









11..55 -- MDMD dodo CSCS –– CSCS 11 –– Peito,Peito, TATA umum ramoramo;; outrooutro ramoramo nono pescoçopescoço ––
TATA 1616 MPMP TATA

MDMD dodo TATA –– TATA 1010 –– VGVG 2020 –– CabeçaCabeça –– TATA 1616 –– depressãodepressão sobsob aa
clavículaclavícula –– PeitoPeito –– TaTa..







INVÓLUCRO DO CORAÇÃO TRIPLO AQUECEDOR
     Jue-yin da mão Shang-yang da mão

O “Meridiano distinto”
parte do ponto Yuan-ye
a 3 cun sob a axila e
penetra no meio do
tórax. Liga-se ao “Triplo
Aquecedor”. Sobe
ladeando a garganta e
passa atrás da orelha.
Jubta-se ao Shao-yang
sob a mastóide.

O “Meridiano Distinto”
indica o céu (posição
elevado). Inicia-se no ápice
da cabeça, penetra na
cavidade sobreclavicular e
desce em direção ao “Triplo

Aquecedor”. Disper-
sa no tórax.



1.6 - MD do Fígado – F 5 – VC 2 – MD VB - Vesícula, Fígado,
Diafragma, Pescoço, Face – MD VB – MD VD – VB 1

MD da Vesícula Biliar – VB 30 – VC 2 – MD F – bordo lateral das
falsas Costelas, Vesícula, Fígado. Coração, Pescoço, Face, VB 1.





FÍGADO   VESÍCULA BILIAR
Jue-yin do pé   Shao-yang do pé

Sobe sobre a face
paralelamente ao Meridiano
distinto do Saho-yang do pé.

Penetra na região
pubiana.

Liga as “conexões
oculares”.

Sai pelo ângulo
superior do queixo.

Sobe pela garganta.

Passa pelo coração.

Junta-se as Jué-yin
(Fígado).

Depende da Vesícula
Biliar.

O “Meridiano Distinto”
contorna o bi, parte
superior da face interna da
coxa.

O Meridiano Distinto do Jué-yin
do pé deriva do dorso do pé.











5 5 -- PONTOS DE REUNIÃOPONTOS DE REUNIÃO

B 10         VB 1       E9

R 10           B 40 F 5             VB 30   BP 12            E 30R 10           B 40 F 5             VB 30   BP 12            E 30

         ID17 

  B 1         TR 16               IG 18

C 1               ID 10          CS 1            VG20   P 1              IG 15

        ID 16



REGRA DE TRATAMENTOREGRA DE TRATAMENTO

A técnica de tratamento dos MD consiste em punturar os pontos ungueais (Tsing) do lado oposto ao lado doente A técnica de tratamento dos MD consiste em punturar os pontos ungueais (Tsing) do lado oposto ao lado doente 

conjuntamente ou não com os pontos da região dolorosa (Ashi).conjuntamente ou não com os pontos da região dolorosa (Ashi).

TRAJETOSTRAJETOS

11..11 MDMD dodo PulmãoPulmão -- PP 11 regiãoregião dede VBVB 2222 –– Pulmão/Pulmão/ IntestinoIntestino

Grosso/PescoçoGrosso/Pescoço –– IGIG 1818 –– MDMD IGIG –– MPMP IGIG..

MDMD dodo IntestinoIntestino GrossoGrosso –– IGIG 1515 –– umum ramoramo vaivai parapara aa regiãoregião anterioranterior dodo

tóraxtórax:: IntestinoIntestino GrossoGrosso // PulmãoPulmão IGIG 1818 –– MDMD PP –– MPMP IG,IG, outrooutro ramoramo vaivai

parapara VGVG 1414..


