MERIDIANO DO BAÇOBAÇO-PÂNCREAS
Elemento: Terra.
Elemento:
Terra.
Horário:: 9:00 às 11
Horário
11::00
Estação:: 5º Estação
Estação
YIN
O Baço
Baço--Pâncreas assegura o "Transporte/ Transformação" das matérias nutritivas, "faz subir o
que é puro".
puro".
A ação digestiva comum ao Estômago e ao Baço
Baço--Pâncreas permite e este último extrair a
essência (fonte da produção e da transformação do QI e do sangue) dos alimentos que ele distribuirá para
ser a base do crescimento do corpo
corpo..

CARACTERÍSTICAS GERAIS
O Meridiano do Baço
Baço--Pâncreas é um Meridiano bilateral de energia centrípeta, abrange 21
pontos. É um meridiano principal de energização, órgãos yin é acoplado ao Meridiano do Estômago (víscerapontos.
(víscerayang)..
yang)
O horário de circulação máxima (maré energética) é entre 9:00 e 11
11::00
00h
h. Recebe energia provida
do Estômago, enviando ao Meridiano do Coração, pertencendo ao mesmo nível energético do Meridiano do
Pulmão, o Tae Yin, percorrendo o caminho dos membros inferiores.
inferiores.

FUNÇÕES
1. TRANSFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA
Recebe e digere os alimentos, extraindo o essencial (QI) juntamente com os fluídos, tendo a
missão de mandar este QI para o Coração e para o Pulmão, para que, daí, ele seja distribuído para todo o
organismo..
organismo

2. CONTROLE DO SANGUE
O Meridiano do BaçoBaço-Pâncreas tem a função de manter o sangue circulando dentro dos vasos,
prevenindo contra extravasamentos e perdas sangüíneas.

3. DOMÍNIO DOS MÚSCULOS
Através da função de transporte e transformação, o BaçoBaço-Pâncreas permite uma perfeita
nutrição dos músculos, mantendomantendo-os fortes e funcionais.
funcionais.

4. ABERTURA NA BOCA
Juntos a Boca e o Meridiano do BaçoBaço-Pâncreas recebem os alimentos, para que ele seja
"Transportado e Transformado".
Transformado". Quando o QI do BaçoBaço-Pâncreas está em equilíbrio, o apetite é bom, os
lábios são vermelhos e lustrosos.
lustrosos.

5.MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS EM SUA POSIÇÃO
O QI do BaçoBaço-Pâncreas é o responsável pela manutenção dos órgãos em sua posição anatômica e funcional,
quando em insuficiência, ocorre ptose de órgãos.

TRAJETO COMPLETO DO MERIDIANO
Um ramo secundário do Meridiano do estômago (Yang) sai do E41 ( Tsie Tsri ), na prega do
tornozelo, indo até o hálux, onde se superficializa e passa a voltar em trajeto ascendente no Meridiano Yin
do Membro Inferior ( Tsu Tae Yin ) do BaçoBaço- Pâncreas, que inicia o seu trajeto no bordo medial do hálux,
próximo ao canto ungueal.
ungueal.
O Meridiano segue pelo bordo do pé, passa anterior ao maléolo medial, pelo bordo posterior da
tíbia alcançar a face interna do joelho e pela face interna da coxa, tomando o trajeto mais anterior dos 3
Meridianos Yin do membro inferior.
inferior. Chegando ao abdome, dividedivide-se em um ramo profundo e um superficial
que se situa lateralmente ao Meridiano do Estômago, abrindo lateralmente ao atingir o tórax onde passa
por fora da linha mamilar, chegando ao 2º espaço intercostal, de onde volta a descer o 7º espaço sobre a
linha axilar anterior.
anterior.
O ramo profundo penetra no Baço, seu órgão correspondente, se ramifica no estômago, cruza
o diafragma, conectaconecta-se com o Meridiano do Coração, sobe ao longo do esôfago, até a garganta e termina
ao atingir a base da língua
língua..

SINTOMATOLOGIA
1.Sintomas Principais
Sintomas gastrointestinais;
gastrointestinais;
. distensão abdominal, eructações;
eructações;
. epigastralgia, dispepsia;
dispepsia;
. corpo desvitalizado e indolente;
indolente;
. vômitos depois de comer
comer..

Musculares e Articulares
. distrofia e fraqueza muscular;
muscular;
. articulações dolorosas;
dolorosas;
. dificuldade de eliminar líquidos (edemas).
(edemas).

Psíquicos
. dificuldade de concentração, preocupação;
preocupação;
. depressão, tristeza;
tristeza;
. tendências a sonhar, insônia, pesadelos, obsessões.
obsessões.

Gerais
. desnutrição e palidez

2- Sintomas de Excesso
. excesso de forma
forma;;
. articulações dolorosas, edemas;
edemas;
. icterícia e febre, constipação
constipação;;
. pesadelos, mágoa e obsessões;
obsessões;
. eructações.
eructações.

3- Sintomas de Insuficiência
. insuficiência de forma
forma;;
. eliminação abundante;
abundante;
. distensão do intestino grosso, borborismos;
borborismos;
. fraqueza e distrofia dos membros;
membros;
. indolência, náuseas, vômitos, indigestão;
indigestão;
. diarréia, ascite;
ascite;
. insônia (acorda facilmente)

PONTOS PRINCIPAIS
1.Yinbai (BP1) - "BRANCO OCULTO"
Ponto Tsing, pertence ao elemento madeira
Localização: ângulo ungueal, lado medial do hálux (dedão do pé).
Indicação: distensão abdominal, diarréia, menstruação irregular, insônia, distúrbio mental, sonolência,
tendências a sonhos.

2.Ta Tou (BP2) - "GRANDE CIDADE"
Ponto yong, pertence ao elemento fogo, ponto mãe. Ponto de Tonificação do Meridiano.
Localização: lado medial do pé, antero inferior a articulação do 1º metatarso falangeal entre pele escura e
clara.
Indicação: distensão abdominal, gastroenterite, indigestão, constipação, cansaço no corpo, cólica abdominal
e lombalgia.
Este Ponto tem ação sobre o desenvolvimento, principalmente em crianças, é também utilizado para o
tratamento de insônia, falta de memória, falta de concentração e melancolia. Tem também ação sobre a
hipófise, diabetes, aumenta o número de glóbulos brancos.

3.Tae Po (BP3) - "GRANDE BRANCO"
Ponto Shu, pertence ao elemento terra. Ponto Fonte do Meridiano, ponto dominante, função de transmitir a
Energia do Meridiano para todos os pontos Shu dos Meridianos Yin.
Localização: em um oco atrás da articulação metatarso-falangeana, na linha onde a pele muda de cor.
Indicação: utilizado em sedação para o tratamento de cefaléias, câimbras de estômago, ventre inchado e
timpanismo. Juntamente com o BP1 deve ser utilizado no tratamento de hemorróidas. Também usado para
falta de concentração e espasmos vasculares, constipação, acidez hiperclorídrica. Artrite no pé, gota,
lombalgia, indigestão.

4. Gungsun (BP4)
Ponto LO, ponto de passagem do Meridiano do BaçoBaço-Pâncreas, se ligando com o ponto E42
(ponto fonte), e ponto de abertura do Vaso Maravilhoso Tchang Mo
Mo..
Localização:: na linha de transição da pele, na articulação do metatarso com o 1º cuneiforme.
Localização
cuneiforme.
Indicação:: metatarsalgia, para aumentar o caudal energético do meridiano, insônia, epilepsia.
Indicação
epilepsia.

5. Shangqiu (BP5) - "MERCADOR DA COLINA"
Ponto King, pertence ao elemento metal.
metal. Ponto de Sedação do Meridiano do BaçoBaço-Pâncreas.
Pâncreas.
Localização:: tem um oco formado pelo tendão do hálux com face anterior do maléolo interno.
Localização
interno.
Indicação:: corpo frio, pesado, sonolência, depressão, tristeza, pesadelos e convulsões em
Indicação
crianças.. Excesso de preocupações, patologias do tecido conjuntivo como discopatias e periostites,
crianças
excesso de glóbulos brancos e insuficiência de vermelhos, come muito, mas digere mal, convulsões por
excesso de insulina
insulina.. Borborísmos, dor no tornozelo, constipação, hemorróidas.
hemorróidas.

A)Canal de Conexão do Baço
• Sai do BP4, a 1 tsun (cun), atrás da
articulação do hálux, conecta-se no
Estômago, entra no abadome e conectase aos Intestinos e Estômago.]
• Nota Clínica:
• O BP4 é uma ponto muito usado para
tratar disfunções desses orgãos voltados
para problemas digestivos, principalmente
de excessos.

BP4 (Gongsun)

6.Sanyin Jião (BP6)
"LO de grupo" "Cruzamento dos 3Yin do pé" - O Ponto onde se cruzam os Meridianos do
Baço--Pâncreas, do Fígado e do Rim, chamado de "LO de grupo" por atuar nestes 3 Meridianos.
Baço
Localização: no bordo posterior da tíbia, a 3 "Tsun" do ponto mais saliente do maléolo interno.
Indicação: dar energia em pacientes com doenças crônicas e nos idosos, com o uso de
moxas. Atua na pressão arterial e arteriosclerose, varizes e úlceras varicosas. Dispepsia, afecções
gastrointestinais, sonolência com bocejos freqüentes e espermatorréia. Todos os distúrbios do aparelho
genital feminino, dismenorréias, miomas, cistos de ovário, atrasos menstruais, infecção urogenital, dor ou
artrite na perna, dor no pênis.
Ponto contracontra-indicado na gravidez, se usado em sedação em conjunto com a tonificação do IG4 pode
provocar o aborto, porém, se sedarmos IG4 tonificando este ponto, poderemos favorecer a fecundação.

7. Lougu (BP7)
Localização: 6 polegadas acima do maléolo medial posterior da tíbia.
Indicação: borborísmo, distensão abdominal, magreza, enurese, hérnia inguinal, frio nas pernas e pés.

8.Diji (BP8)
Localização: na borda posterior da tíbia, a 5 polegadas da linha da articulação do joelho.
Localização:
joelho.
Indicação:: dismenorréias, metrorragias, leucorréas, dores renais, anúria, disúria, impotência, dores nos
Indicação
joelhos, distensão abdominal, lombalgia.
lombalgia.
Importante nos transtornos dolorosos relativos ao Meridiano do Baço
Baço--Pâncreas.
Pâncreas.

9. Yinlingtsiuanm (BP9) - "Fonte da Colina Inn"
Ponto "Ho" do Meridiano, Elemento água.
Localização: lado medial da cabeça da tíbia - no ângulo formado pela tuberosidade tibial (linha inferior da
tuberosidade da tíbia).
Indicação: em quadros de constipação espasmódica devemos sedar, enquanto o tonificamos nas
enureses. Ponto também indicado no tratamento de insônia, ascite, diarréias violentas, peritonite, uretrite,
processo reumático do joelho associar VB34, dor urogenital, distensão abdominal, indigestão, cólica
abdominal.

Localização: 2 polegadas acima da borda superficial da paleta no lado do músculo vasto medial.
Localização:
medial.
Indicação
ndicação:: menstruação irregular, disúria, infecção genital, infecção de pele, urticária, furunculose na coxa
medial..
medial
*Tradicionalmente se utiliza este ponto para mobilizar e retirar umidade do organismo com punção profunda
e em associação com o E40.
40.

11. Jimen (BP11)
Localização: na face interna da coxa, a 10 polegadas acima da articulação do joelho, (sobre a artéria femural)
Localização:
lado medial do músculo sartório.
sartório.
Indicação:: dor lado medial da coxa e inguinal, dor na pélve, hemorróidas, infecção genital, impotência,
Indicação
orquite.. Deste ponto, segundo Chamfrault, reside no fato de se palpar sob este ponto o "Pulso Revelador" do
orquite
Meridiano do Baço
Baço--Pâncreas.
Pâncreas.

12.Chongmen (BP12)
Localização: prega inguinal, na altura da parte superior do púbis, a 3 "Tsun" do VC.
Localização:
VC. Usar com cuidado pois
passa exatamente sobre o trajeto do nervo femoral.
femoral.
Indicação:: utiliza
Indicação
utiliza--se este ponto no tratamento de leucorréias, hérnias e dores abdominais, dor e
inflamação nos órgãos genitais, endometriose.
endometriose.

13. Fushe (BP13)
Ponto pertencente ao "Vaso Maravilhoso".
Maravilhoso". Yin Wei.
Wei. Ponto de reunião com o meridiano do Fígado.
Fígado.
Localização:: 1"Tsun" acima de BP12
Localização
BP12,, 4 polegadas de VC.
VC.
Indicação:: colites, indigestão e espasmos intestinais.
Indicação
intestinais.

14. Fujie (BP14)
Localização: 1"Tsun e meio" acima BP13; 4 "Tsun" ao lado de VC.
Indicação: dor no abdomem, dor perium, hérnia, diarréia.

15. Daheng (BP15) "Grande Transverso“
Pertence ao "Vaso Maravilhoso" Yin Wei.
Localização: 4 "Tsun" de VC, na altura do umbigo.
Indicação: largamente utilizado em dores abdominais de qualquer etiologia, principalmente hérnias e
cólicas menstruais. É também utilizado em tosses com dispnéia e transpiração abundante. Paralisia dos
quatro membros.

16. Fuai (BP16)
Ponto do "Vaso Maravilhoso" Yin Wei.
Localização: 3 "Tsun" acima do umbigo, na altura do VC11, a 4 "Tsun" da linha média.
Indicação: utilizado em quadros de dispnéia torácica, úlceras gástricas e duodenais, diarréias,
principalmente as mais graves.

17. Shiduo (BP17)
Localização: no 5º espaço intercostal, a 6 " Tsun" da linha média.
Localização:
média.
Indicação:: é utilizado no tratamento de neuralgias intercostais, plenitude torácica e anginas,
Indicação
enfermidades hepáticas e pleurites.
pleurites.

18. Tianxi (BP18)
Localização: 4º espaço intercostal, 6 " Tsun" no lado do VC.
Indicação: neuralgia intercostal, dor no lado do peito, mastite, tosse.

19. Xiongxiang (BP19)
Localização: 3º espaço intercostal, 6 "Tsun" de VC.
Indicação: neuralgia intercostal, dor no lado do peito, mastite, tosse.

20. Zonrong (BP20) - "Sangue Circulante"
Localização: 2º espaço intercostal, a 6 "Tsun" da linha média, próximo ao ângulo axilar anterior.
Localização:
anterior.
Indicação:: para o tratamento de dores torácicas, neuralgias intercostais, sede extrema.
Indicação
extrema.

21. Debao (BP21) - "Grande LO"
Ponto de onde partem meridianos para todos os LO do corpo
corpo..
Localização:: 7º espaço intercostal, sobre a linha axilar anterior, é o último ponto do Meridiano do BaçoLocalização
BaçoPâncreas..
Pâncreas
Indicação:: utilizado no tratamento de dor e sensação de pressão no tórax, dor no oco axilar, afecções
Indicação
gástricas e hepatohepato-biliares.
biliares.
O vaso Tai Yin (Yin forte) "Meridiano do BaçoBaço-Pâncreas" é bilateral.
bilateral. Sua energia é centrípeta.
centrípeta. Começa no
ponto Yin Ban (branco dissimulado) no artelho grosso e termina no sexto espaço intercostal.
intercostal.
O trajeto do meridiano "Baço"Baço-Pâncreas" abrange 21 pontos
pontos..

MERIDIANO BAÇO PÂNCREAS –
TRAJETO ABDOMINAL

TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO DO
MERIDIANO PRINCIPAL DO BAÇO PÂNCREAS

TRAJETO MERIDIANO BAÇOBAÇO-PÂNCREAS
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