


MERIDIANO DO BAÇOMERIDIANO DO BAÇO--PÂNCREASPÂNCREAS
ElementoElemento:: TerraTerra..
HorárioHorário:: 99::0000 àsàs 1111::0000
EstaçãoEstação:: 55ºº EstaçãoEstação
YINYINYINYIN

OO BaçoBaço--PâncreasPâncreas asseguraassegura oo "Transporte/"Transporte/ Transformação"Transformação" dasdas matériasmatérias nutritivas,nutritivas, "faz"faz subirsubir oo
queque éé puro"puro"..

AA açãoação digestivadigestiva comumcomum aoao EstômagoEstômago ee aoao BaçoBaço--PâncreasPâncreas permitepermite ee esteeste últimoúltimo extrairextrair aa
essênciaessência (fonte(fonte dada produçãoprodução ee dada transformaçãotransformação dodo QIQI ee dodo sangue)sangue) dosdos alimentosalimentos queque eleele distribuirádistribuirá parapara
serser aa basebase dodo crescimentocrescimento dodo corpocorpo..

CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS

OO MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas éé umum MeridianoMeridiano bilateralbilateral dede energiaenergia centrípeta,centrípeta, abrangeabrange 2121
pontospontos.. ÉÉ umum meridianomeridiano principalprincipal dede energização,energização, órgãosórgãos yinyin éé acopladoacoplado aoao MeridianoMeridiano dodo EstômagoEstômago (víscera(víscera--
yang)yang)..

OO horáriohorário dede circulaçãocirculação máximamáxima (maré(maré energética)energética) éé entreentre 99::0000 ee 1111::0000hh.. RecebeRecebe energiaenergia providaprovida
dodo Estômago,Estômago, enviandoenviando aoao MeridianoMeridiano dodo Coração,Coração, pertencendopertencendo aoao mesmomesmo nívelnível energéticoenergético dodo MeridianoMeridiano dodo
Pulmão,Pulmão, oo TaeTae Yin,Yin, percorrendopercorrendo oo caminhocaminho dosdos membrosmembros inferioresinferiores..



FUNÇÕESFUNÇÕES
1. TRANSFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA1. TRANSFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA

RecebeRecebe ee digeredigere osos alimentos,alimentos, extraindoextraindo oo essencialessencial (QI)(QI) juntamentejuntamente comcom osos fluídos,fluídos, tendotendo aa
missãomissão dede mandarmandar esteeste QIQI parapara oo CoraçãoCoração ee parapara oo Pulmão,Pulmão, parapara que,que, daí,daí, eleele sejaseja distribuídodistribuído parapara todotodo oo
organismoorganismo..

2. CONTROLE DO SANGUE2. CONTROLE DO SANGUE2. CONTROLE DO SANGUE2. CONTROLE DO SANGUE

O Meridiano do BaçoO Meridiano do Baço--Pâncreas tem a função de manter o sangue circulando dentro dos vasos, Pâncreas tem a função de manter o sangue circulando dentro dos vasos, 
prevenindo contra extravasamentos e perdas sangüíneas.prevenindo contra extravasamentos e perdas sangüíneas.

3. DOMÍNIO DOS MÚSCULOS3. DOMÍNIO DOS MÚSCULOS

AtravésAtravés dada funçãofunção dede transportetransporte ee transformação,transformação, oo BaçoBaço--PâncreasPâncreas permitepermite umauma perfeitaperfeita
nutriçãonutrição dosdos músculos,músculos, mantendomantendo--osos fortesfortes ee funcionaisfuncionais..

4. ABERTURA NA BOCA4. ABERTURA NA BOCA

JuntosJuntos aa BocaBoca ee oo MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas recebemrecebem osos alimentos,alimentos, parapara queque eleele sejaseja
"Transportado"Transportado ee Transformado"Transformado".. QuandoQuando oo QIQI dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas estáestá emem equilíbrio,equilíbrio, oo apetiteapetite éé bom,bom, osos
lábioslábios sãosão vermelhosvermelhos ee lustrososlustrosos..



5.MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS EM SUA POSIÇÃO5.MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS EM SUA POSIÇÃO

O QI do BaçoO QI do Baço--Pâncreas é o responsável pela manutenção dos órgãos em sua posição anatômica e funcional, Pâncreas é o responsável pela manutenção dos órgãos em sua posição anatômica e funcional, 
quando em insuficiência, ocorre ptose de órgãos.quando em insuficiência, ocorre ptose de órgãos.

TRAJETOTRAJETO COMPLETO DO MERIDIANOCOMPLETO DO MERIDIANO

UmUm ramoramo secundáriosecundário dodo MeridianoMeridiano dodo estômagoestômago (Yang)(Yang) saisai dodo EE4141 (( TsieTsie TsriTsri ),), nana pregaprega dodo
tornozelo,tornozelo, indoindo atéaté oo hálux,hálux, ondeonde sese superficializasuperficializa ee passapassa aa voltarvoltar emem trajetotrajeto ascendenteascendente nono MeridianoMeridiano YinYin
dodo MembroMembro InferiorInferior (( TsuTsu TaeTae YinYin )) dodo BaçoBaço-- Pâncreas,Pâncreas, queque iniciainicia oo seuseu trajetotrajeto nono bordobordo medialmedial dodo hálux,hálux,
próximopróximo aoao cantocanto unguealungueal..

OO MeridianoMeridiano seguesegue pelopelo bordobordo dodo pé,pé, passapassa anterioranterior aoao maléolomaléolo medial,medial, pelopelo bordobordo posteriorposterior dada
tíbiatíbia alcançaralcançar aa faceface internainterna dodo joelhojoelho ee pelapela faceface internainterna dada coxa,coxa, tomandotomando oo trajetotrajeto maismais anterioranterior dosdos 33
MeridianosMeridianos YinYin dodo membromembro inferiorinferior.. ChegandoChegando aoao abdome,abdome, dividedivide--sese emem umum ramoramo profundoprofundo ee umum superficialsuperficial
queque sese situasitua lateralmentelateralmente aoao MeridianoMeridiano dodo Estômago,Estômago, abrindoabrindo lateralmentelateralmente aoao atingiratingir oo tóraxtórax ondeonde passapassa
porpor forafora dada linhalinha mamilar,mamilar, chegandochegando aoao 22ºº espaçoespaço intercostal,intercostal, dede ondeonde voltavolta aa descerdescer oo 77ºº espaçoespaço sobresobre aa
linhalinha axilaraxilar anterioranterior..

OO ramoramo profundoprofundo penetrapenetra nono Baço,Baço, seuseu órgãoórgão correspondente,correspondente, sese ramificaramifica nono estômago,estômago, cruzacruza
oo diafragma,diafragma, conectaconecta--sese comcom oo MeridianoMeridiano dodo Coração,Coração, sobesobe aoao longolongo dodo esôfago,esôfago, atéaté aa gargantagarganta ee terminatermina
aoao atingiratingir aa basebase dada língualíngua..



SINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIA

1.Sintomas Principais1.Sintomas Principais

SintomasSintomas gastrointestinaisgastrointestinais;;

.. distensãodistensão abdominal,abdominal, eructaçõeseructações;;

.. epigastralgia,epigastralgia, dispepsiadispepsia;;

.. corpocorpo desvitalizadodesvitalizado ee indolenteindolente;;

.. vômitosvômitos depoisdepois dede comercomer..

MuscularesMusculares ee ArticularesArticularesMuscularesMusculares ee ArticularesArticulares

.. distrofiadistrofia ee fraquezafraqueza muscularmuscular;;

.. articulaçõesarticulações dolorosasdolorosas;;

.. dificuldadedificuldade dede eliminareliminar líquidoslíquidos (edemas)(edemas)..

PsíquicosPsíquicos

.. dificuldadedificuldade dede concentração,concentração, preocupaçãopreocupação;;

.. depressão,depressão, tristezatristeza;;

.. tendênciastendências aa sonhar,sonhar, insônia,insônia, pesadelos,pesadelos, obsessõesobsessões..

GeraisGerais

.. desnutriçãodesnutrição ee palidezpalidez



22-- SintomasSintomas dede ExcessoExcesso

.. excessoexcesso dede formaforma;;

.. articulaçõesarticulações dolorosas,dolorosas, edemasedemas;;

.. icteríciaicterícia ee febre,febre, constipaçãoconstipação;;.. icteríciaicterícia ee febre,febre, constipaçãoconstipação;;

.. pesadelos,pesadelos, mágoamágoa ee obsessõesobsessões;;

.. eructaçõeseructações..

33-- SintomasSintomas dede InsuficiênciaInsuficiência

.. insuficiênciainsuficiência dede formaforma;;

.. eliminaçãoeliminação abundanteabundante;;

.. distensãodistensão dodo intestinointestino grosso,grosso, borborismosborborismos;;

.. fraquezafraqueza ee distrofiadistrofia dosdos membrosmembros;;

.. indolência,indolência, náuseas,náuseas, vômitos,vômitos, indigestãoindigestão;;

.. diarréia,diarréia, asciteascite;;

.. insôniainsônia (acorda(acorda facilmente)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 eLocalização: 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)4. Gungsun (BP4)4. Gungsun (BP4)4. Gungsun (BP4)

PontoPonto LO,LO, pontoponto dede passagempassagem dodo MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--Pâncreas,Pâncreas, sese ligandoligando comcom oo pontoponto EE4242
(ponto(ponto fonte),fonte), ee pontoponto dede aberturaabertura dodo VasoVaso MaravilhosoMaravilhoso TchangTchang MoMo..

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha dede transiçãotransição dada pele,pele, nana articulaçãoarticulação dodo metatarsometatarso comcom oo 11ºº cuneiformecuneiforme..
IndicaçãoIndicação:: metatarsalgia,metatarsalgia, parapara aumentaraumentar oo caudalcaudal energéticoenergético dodo meridiano,meridiano, insônia,insônia, epilepsiaepilepsia..

5. Shangqiu (BP5) 5. Shangqiu (BP5) -- "MERCADOR DA COLINA""MERCADOR DA COLINA"

PontoPonto King,King, pertencepertence aoao elementoelemento metalmetal.. PontoPonto dede SedaçãoSedação dodo MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas..
LocalizaçãoLocalização:: temtem umum ocooco formadoformado pelopelo tendãotendão dodo háluxhálux comcom faceface anterioranterior dodo maléolomaléolo internointerno..
IndicaçãoIndicação:: corpocorpo frio,frio, pesado,pesado, sonolência,sonolência, depressão,depressão, tristeza,tristeza, pesadelospesadelos ee convulsõesconvulsões emem

criançascrianças.. ExcessoExcesso dede preocupações,preocupações, patologiaspatologias dodo tecidotecido conjuntivoconjuntivo comocomo discopatiasdiscopatias ee periostites,periostites,
excessoexcesso dede glóbulosglóbulos brancosbrancos ee insuficiênciainsuficiência dede vermelhos,vermelhos, comecome muito,muito, masmas digeredigere mal,mal, convulsõesconvulsões porpor
excessoexcesso dede insulinainsulina.. Borborísmos,Borborísmos, dordor nono tornozelo,tornozelo, constipação,constipação, hemorróidashemorróidas..



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 conecta-
se 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)6.Sanyin Jião (BP6)

"LO de grupo"  "Cruzamento dos 3Yin do pé""LO de grupo"  "Cruzamento dos 3Yin do pé" -- O Ponto onde se cruzam os Meridianos do O Ponto onde se cruzam os Meridianos do 
BaçoBaço--Pâncreas, do Fígado e do Rim, chamado de "LO de grupo" por atuar nestes 3 Meridianos.Pâncreas, do Fígado e do Rim, chamado de "LO de grupo" por atuar nestes 3 Meridianos.

Localização:Localização: no bordo posterior da tíbia, a 3 "Tsun" do ponto mais saliente do maléolo interno.no bordo posterior da tíbia, a 3 "Tsun" do ponto mais saliente do maléolo interno.
Indicação:Indicação: dar energia em pacientes com doenças crônicas e nos idosos, com o uso de dar energia em pacientes com doenças crônicas e nos idosos, com o uso de Indicação:Indicação: dar energia em pacientes com doenças crônicas e nos idosos, com o uso de 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 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 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 genital feminino, dismenorréias, miomas, cistos de ovário, atrasos menstruais, infecção urogenital, dor ou 
artrite na perna, dor no pênis. artrite na perna, dor no pênis. 
Ponto contraPonto contra--indicado na gravidez, se usado em sedação em conjunto com a tonificação do IG4 pode 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.provocar o aborto, porém, se sedarmos IG4 tonificando este ponto, poderemos favorecer a fecundação.

7. Lougu (BP7)7. Lougu (BP7)

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



8.Diji (BP8)8.Diji (BP8)

LocalizaçãoLocalização:: nana bordaborda posteriorposterior dada tíbia,tíbia, aa 55 polegadaspolegadas dada linhalinha dada articulaçãoarticulação dodo joelhojoelho..
IndicaçãoIndicação:: dismenorréias,dismenorréias, metrorragias,metrorragias, leucorréas,leucorréas, doresdores renais,renais, anúria,anúria, disúria,disúria, impotência,impotência, doresdores nosnosIndicaçãoIndicação:: dismenorréias,dismenorréias, metrorragias,metrorragias, leucorréas,leucorréas, doresdores renais,renais, anúria,anúria, disúria,disúria, impotência,impotência, doresdores nosnos
joelhos,joelhos, distensãodistensão abdominal,abdominal, lombalgialombalgia..
ImportanteImportante nosnos transtornostranstornos dolorososdolorosos relativosrelativos aoao MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas..

9. Yinlingtsiuanm (BP9) 9. Yinlingtsiuanm (BP9) -- "Fonte da Colina Inn""Fonte da Colina Inn"

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



LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas acimaacima dada bordaborda superficialsuperficial dada paletapaleta nono ladolado dodo músculomúsculo vastovasto medialmedial..
IIndicaçãondicação:: menstruaçãomenstruação irregular,irregular, disúria,disúria, infecçãoinfecção genital,genital, infecçãoinfecção dede pele,pele, urticária,urticária, furunculosefurunculose nana coxacoxa
medialmedial..
*Tradicionalmente*Tradicionalmente sese utilizautiliza esteeste pontoponto parapara mobilizarmobilizar ee retirarretirar umidadeumidade dodo organismoorganismo comcom punçãopunção profundaprofunda
ee emem associaçãoassociação comcom oo EE4040..

11. Jimen (BP11) 11. Jimen (BP11) 

LocalizaçãoLocalização:: nana faceface internainterna dada coxa,coxa, aa 1010 polegadaspolegadas acimaacima dada articulaçãoarticulação dodo joelho,joelho, (sobre(sobre aa artériaartéria femural)femural)
ladolado medialmedial dodo músculomúsculo sartóriosartório..
IndicaçãoIndicação:: dordor ladolado medialmedial dada coxacoxa ee inguinal,inguinal, dordor nana pélve,pélve, hemorróidas,hemorróidas, infecçãoinfecção genital,genital, impotência,impotência,
orquiteorquite.. DesteDeste ponto,ponto, segundosegundo Chamfrault,Chamfrault, residereside nono fatofato dede sese palparpalpar sobsob esteeste pontoponto oo "Pulso"Pulso Revelador"Revelador" dodo
MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas..



12.Chongmen (BP12)12.Chongmen (BP12)

LocalizaçãoLocalização:: pregaprega inguinal,inguinal, nana alturaaltura dada parteparte superiorsuperior dodo púbis,púbis, aa 33 "Tsun""Tsun" dodo VCVC.. UsarUsar comcom cuidadocuidado poispois
passapassa exatamenteexatamente sobresobre oo trajetotrajeto dodo nervonervo femoralfemoral..
IndicaçãoIndicação:: utilizautiliza--sese esteeste pontoponto nono tratamentotratamento dede leucorréias,leucorréias, hérniashérnias ee doresdores abdominais,abdominais, dordor ee
inflamaçãoinflamação nosnos órgãosórgãos genitais,genitais, endometrioseendometriose..

13. Fushe (BP13)13. Fushe (BP13)

PontoPonto pertencentepertencente aoao "Vaso"Vaso Maravilhoso"Maravilhoso".. YinYin WeiWei.. PontoPonto dede reuniãoreunião comcom oo meridianomeridiano dodo FígadoFígado..
LocalizaçãoLocalização:: 11"Tsun""Tsun" acimaacima dede BPBP1212,, 44 polegadaspolegadas dede VCVC..
IndicaçãoIndicação:: colites,colites, indigestãoindigestão ee espasmosespasmos intestinaisintestinais..

14. Fujie (BP14)14. Fujie (BP14)

Localização:Localização: 1"Tsun e meio" acima BP13; 4 "Tsun" ao lado de VC.1"Tsun e meio" acima BP13; 4 "Tsun" ao lado de VC.
Indicação:Indicação: dor no abdomem, dor perium, hérnia, diarréia. 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)16. Fuai (BP16)

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

17. Shiduo (BP17)17. Shiduo (BP17)

LocalizaçãoLocalização:: nono 55ºº espaçoespaço intercostal,intercostal, aa 66 "" Tsun"Tsun" dada linhalinha médiamédia..
IndicaçãoIndicação:: éé utilizadoutilizado nono tratamentotratamento dede neuralgiasneuralgias intercostais,intercostais, plenitudeplenitude torácicatorácica ee anginas,anginas,
enfermidadesenfermidades hepáticashepáticas ee pleuritespleurites..

18. Tianxi (BP18)18. Tianxi (BP18)

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

19. Xiongxiang (BP19)19. Xiongxiang (BP19)

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



20. Zonrong (BP20) 20. Zonrong (BP20) -- "Sangue Circulante""Sangue Circulante"

LocalizaçãoLocalização:: 22ºº espaçoespaço intercostal,intercostal, aa 66 "Tsun""Tsun" dada linhalinha média,média, próximopróximo aoao ânguloângulo axilaraxilar anterioranterior..
IndicaçãoIndicação:: parapara oo tratamentotratamento dede doresdores torácicas,torácicas, neuralgiasneuralgias intercostais,intercostais, sedesede extremaextrema..

21. Debao (BP21) 21. Debao (BP21) -- "Grande LO""Grande LO"21. Debao (BP21) 21. Debao (BP21) -- "Grande LO""Grande LO"

PontoPonto dede ondeonde partempartem meridianosmeridianos parapara todostodos osos LOLO dodo corpocorpo..
LocalizaçãoLocalização:: 77ºº espaçoespaço intercostal,intercostal, sobresobre aa linhalinha axilaraxilar anterior,anterior, éé oo últimoúltimo pontoponto dodo MeridianoMeridiano dodo BaçoBaço--
PâncreasPâncreas..
IndicaçãoIndicação:: utilizadoutilizado nono tratamentotratamento dede dordor ee sensaçãosensação dede pressãopressão nono tórax,tórax, dordor nono ocooco axilar,axilar, afecçõesafecções
gástricasgástricas ee hepatohepato--biliaresbiliares..
OO vasovaso TaiTai YinYin (Yin(Yin forte)forte) "Meridiano"Meridiano dodo BaçoBaço--Pâncreas"Pâncreas" éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia éé centrípetacentrípeta.. ComeçaComeça nono
pontoponto YinYin BanBan (branco(branco dissimulado)dissimulado) nono artelhoartelho grossogrosso ee terminatermina nono sextosexto espaçoespaço intercostalintercostal..
OO trajetotrajeto dodo meridianomeridiano "Baço"Baço--Pâncreas"Pâncreas" abrangeabrange 2121 pontospontos..
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TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO DOTRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO DO
MERIDIANO PRINCIPAL DO BAÇO PÂNCREASMERIDIANO PRINCIPAL DO BAÇO PÂNCREAS



TRAJETO MERIDIANO BAÇOTRAJETO MERIDIANO BAÇO--PÂNCREASPÂNCREAS

BaseBase dada língualíngua figurafigura
RaizRaiz ee ladolado inferiorinferior

��
GargantaGarganta

��
EsôfagoEsôfago

��
ConectaConecta comcom oo CC 22ºº.. EspaçoEspaço intercostal_________intercostal_________

�� ��
CruzaCruza oo diafragmadiafragma linhalinha mamilarmamilar

�� ��
SeSe ramificaramifica nono EE atingeatinge oo tóraxtórax 77ºº.. EspaçoEspaço

IntercostalIntercostal
�� ��

BaçoBaço lateral/lateral/ aoao EE

AbdômenAbdômen

��



FaceFace internainterna coxacoxa
��

FaceFace internainterna joelhojoelho
��

BordoBordo pósteropóstero medialmedial dada tíbiatíbia
��

RamoRamo SecundárioSecundário anterioranterior maléolomaléolo medialmedial
EE 4141 ��
�� 11ºº.. MTTMTT medialmedial

��
háluxhálux ânguloângulo unguealungueal háluxhálux
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