MERIDIANO DA BEXIGA

Elemento: Água.
Elemento:
Água.
Horário:: 15 às 17 h.
Horário
Estação:: Inverno.
Estação
Inverno.
YANG..
YANG
A Bexiga tem funções relativamente simples apesar do seu
canal ser o maior e mais complexo do corpo.
corpo. Contudo suas funções
extrapolam o conhecimento ocidental e muitas delas representam
uma superposição com a função dos rins
rins..
AS FUNÇÕES SÃO:
SÃO:
.Ajuda os Rins e o Intestino Delgado a separar o fluído
túrbido..
túrbido

A separação do fluído túrbido do límpido é feito pelo intestino
delgado, com os fluídos dos alimentos, e pelo rim, com o fluído
corporal, este processo é supervisionado pela bexiga que, no final,
vai receber o fluído separado para então excretá
excretá--lo.
lo.
.Recebe o fluído túrbido e o excreta
excreta..
Após o processo de separação, o fluído túrbido fica retido na bexiga,
até ser excretado pelos orifícios inferiores
inferiores..
.Regula a abertura da uretra
uretra..
A abertura dos orifícios inferiores é uma função do Rim.
Rim.

No caso específico da uretra, a bexiga entra como coregulador da
função.. "Quando o QI da bexiga desce os orifícios inferiores ficam
função
pervertidos, promovendo a eliminação da urina", afirma um texto
do livro "Questões Simples"
Simples"..
Observação: A bexiga como expressão do Yang dos rins
Observação:
rins.. Existem
várias evidências mostrando que a função da bexiga e,
principalmente, o seu canal, estão relacionados ao Yang do rim.
rim.
A bexiga é uma víscera e, portanto, de característica
Yang, assim como Yang dos rins
rins..
A bexiga pertence ao movimento água e se relaciona diretamente
através do seu nível energético com o movimento fogo, ou seja, o
canal do Intestino Delgado, assim como o MING MEN nutre o Yang
do coração.
coração.
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PONTOS DO MERIDIANO DA BEXIGA

BE 1 (JING MING) - Claridade do Olho
Canto interno do olho - elimina água do organismo clareia a visão.
Localização: na depressão medial e superior do canto
Localização:
medial do olho.
olho.
Indicações: óptica, atrofia, etc. As energias Yang e Yin se
encontram, limpeza de todos os meridianos do corpo - limpa o
vento.

BE 2 (ZANZHU)
Localização: na terminação medial da sobrancelha, acima do
Localização:
canto medial do olho.
olho.
Indicações:: cefaléia, nefralgia trigemial, paralisia facial,
Indicações
glaucoma.. Afasta o vento e clareia a visão
glaucoma
visão..

BE 3 (MEIXUG)
Localização: 0,5 polegadas na parte interna da linha entre o Pt
Localização:
Pt..
Shengting e Pt
Pt.. Quchai.
Quchai.
Indicações: cefaléia, obstrução nasal, epstaxe, doenças
nos olhos.

BE 4 (QUCHAI)
Localização: 0,5 polegada na parte interna da linha da junção entre
Localização:
2/3 laterais e 1/3 medial da linha entre Pt
Pt.. Shenting e Pt
Pt.. Touwei
Touwei..
Indicações:: cefaléia, obstrução nasal, epistaxe, doenças nos olhos
Indicações
olhos..

BE 5 (WUSIW)
Localização: 1 polegada na parte interna acima do Pt
Localização:
Pt.. Quchai.
Quchai.
Indicações:: cefaléia, tontura, rinite, epilepsia
Indicações
epilepsia..

BE 6 (CHENGGUANG)
Localização: 1,5 polegada posteriormente ao Pt
Localização:
Pt.. Wuchu.
Wuchu.
Indicações:: cefaléia, resfriado comum, leucoma, rinite, tontura,
Indicações
etc
etc..

BE 7 (TONGIIAN)
Localização: 1,5 polegadas posteriormente ao Pt
Localização:
Pt.. Chengguang.
Chengguang.
Indicações:: cefaléia, tontura, obstrução nasal, epistaxe, sinusite.
Indicações
sinusite.

BE 8 (LOUGUE)
Localização: 1,5 polegada posteriormente ao Pt
Localização:
Pt.. Tongtin.
Tongtin.
Localização:: tontura, paralisia facial, rinite, bócio, vômitos, etc
Localização
etc..

BE 9 (YUSTIAN)
Localização: lateralmente à borda superior da protuberância
Localização:
occipital externa, acima pt
pt.. Tianzhu.
Tianzhu.
Indicações:: cefaléia, tontura, miopia, etc
Indicações
etc..

BE 10 (TIANZHU)
Localização: 1,3 polegada lateralmente so Pt
Localização:
Pt.. Yamen
Yamen..
Indicações:: cefaléia, enrijecimento do pescoço, dor de garganta.
Indicações
garganta.

BE 11(DASHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente ao Pt
Localização:
Pt.. Taodao abaixo da
apófise espinhosa da 1ª vértebra toráxica
toráxica..
Indicações:: febre, cefaléia, dor nos ombros, enrijecimento do
Indicações
pescoço..
pescoço

BE 12 (FANMAN)
Localização : 1,5 polegada lateralmente a apófise espinhosa da 2ª
vértebra toráxica
toráxica..
Indicações:: doenças das costas
Indicações
costas.. Este ponto é freqüentemente usado
para anestesia em acupuntura em cirurgias da cabeça e cérebro
cérebro..

BE 13 (FEISHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 3ª vértebra torácica
torácica..
Indicações: resfriado comum, obstrução nasal, tosse, asma, doenças
das costas, sudorese noturna.

BE 14 (JEUYINSHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 4ª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: angina pectoris, arritmia, taquicardia e outras doenças
Indicações
do coração, epilepsia, desordens mentais, insônia, dor torácica
torácica..

BE 15 (XINSHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 5ª vértebra torácica
torácica..
Indicações: palpitação, stress, tosse, memória fraca, angina
pectoris, arritmia, taquicardia, neurastenia.

BE 16 (DUSHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 6ª vértebra torácica
torácica..
Indicações: endocardite, dor abdominal, borborismo, espasmo do
diafragma, mastite, psoríase, etc.

BE 17 (GEJNUL)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 7ª vértebra torácica (Pt.
(Pt. Zhiyang)
Zhiyang)..
Indicações: doença hemorrágica crônica, anemia, infecção aguda do
trato biliar, tosse, asma, tuberculose, eructação, espasmo do esôfago,
etc.

BE 18 (GANSHU)
Fortalece do Fígado/ VB - afasta calor, fortalece os olhos.
olhos.
Harmoniza diafragma dispersa a energia
energia..
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 9ª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: doenças do fígado e vesícula biliar, icterícia, doença do
Indicações
tórax baixo, doenças gástricas, hepatite, epistaxe, vermelhidão dos
olhos, cegueira noturna, glaucoma, dores nas costas (amargo na
boca)..
boca)

BE 19 (DANXO)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 10
10ªª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: icterícia, boca amarga, dor no tórax, febre e sudorese
Indicações
devidas à tuberculose, doenças das costas
costas.. Limpar vento e umidade
da VB
VB.. Limpar fogo do Fígado - pulso em corda, harmoniza energia
do corpo, regula Qi do diafragma, acalma ao estômago, clareia a
visão..
visão

BE 20 (BISTU)
Limpa BaçoBaço-Pâncreas / Yang
Yang..
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 11
11ªª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: distensão abdominal, icterícia, vômitos, diarréia,
Indicações
disenteria, edema, fraqueza e disfunção do estômago e baço,
indigestão, hepatite, dores nas costas, etc
etc..

BE 21 (WISTW)
Limpa EST.
EST. (VC12
(VC12)).
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa d 12
12ªª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: dores no tórax baixo, dor no epigástrico abdominal,
Indicações
regurgitação, borborismo, fraqueza e disfunção do estômago e
baço, indigestão, diarréia crônica
crônica..

BE 22 (SANJIAOSHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa, da 1ª vértebra lombar
lombar..
Indicações:: distensão abdominal, vômitos, diarréia, edema,
Indicações
infecção do trato urinário, dores nas costas
costas..

BE 23 (ZENSHU) - Drena Yang do Rim
Tonifica o Rim, aumenta Qi When do Rim (excreção), afasta umidade
e o calor do meridiano, aumenta energia da coluna lombar, aumenta
energia do Rim, clareia visão
visão..
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa, da 2ª vértebra lombar
lombar..
Indicações:: infecção do trato urinário, impotência, micção noturna,
Indicações
menstruação irregular, leucorréia, retenção urinária, disfunção do
trato urinário, asma, zumbido, surdez, diarréia crônica, lumbago.
lumbago.

BE 24 (QIHAISHU)
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa, da 3ª vértebra lombar
lombar..
Indicações:: dor e distensão abdominal, borborismo, constipação,
Indicações
lumbago, etc
etc..

BE 25 (DACHANGSHU)
Drenagem Yang IG, aumenta energia IG/ geral dos organismos,
diminui congestão de energia do IG/ Pulmão
Pulmão..
Localização: abaixo da apófise espinhosa da 4ª vértebra lombar,
Localização:
1,5 polegada lateralmente ao Pt
Pt.. Yaoyangguan.
Yaoyangguan.
Indicações: dor e distensão abdominal, borborismo, constipação,
lumbago, nevralgia do ciático, etc.

BE 26 (JOANAJU)
Regula aquecedor inferior, fortalece coluna lombar, diminui
estagnação de umidade do meridiano.
meridiano.
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da
Localização:
apófise espinhosa, da 5ª vértebra lombar
lombar..
Indicações:: distensão abdominal, diarréia, lumbago, disúria ou
Indicações
poliúria, sede.
sede.

BE 27 (XIAOCHANGSHU)
Aumenta umidade calor, aumenta Energia ID, separa energia turva
da limpa.
limpa.
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa, da 1ª vértebra sacral
sacral..
Indicações: nevralgia ciática, lumbago, micção noturna, urorréia,
enterite, constipação, doenças inflamatórias da pele.

BE 28 (PANGGUANSHU) - BE
Aumenta energia da bexiga, fortalece energia lombar, afasta o vento
úmido, aumenta energia do TA inferior.
inferior.
Localização: 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa, da 2ª vértebra sacral
sacral..
Indicações: urgência urinária, disúria, poliúria, diarréia,
constipação, lumbago, nevralgia ciática.

BE 29 (ZHANGLUSHU)
Localização: ao nível do 3º forâmen posterior sacral, 1,5 polegada
Localização:
lateralmente ao Du Mai
Mai..
Indicações:: artrite, lumbago, nevralgia ciática
Indicações
ciática..

BE 30 ( BAIHUANSHU)
Localização: na borda inferior d apófise espinhosa d 4ª vértebra
Localização:
sacral, 1,5 polegada lateralmente ao Pt
Pt.. Yaoshu
Yaoshu..
Indicações: inflamação crônica dos órgãos pélvicos, nevralgia
ciática, nevralgia sacral.

BE 31 (JANGPIAO)
Localização: pt
Localização:
pt.. Shangliao, pt
pt.. Ciliato, pt
pt.. Zhongliao e pt
pt.. Xiliao
estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais
respectivamente..
respectivamente
Indicações: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen
baixo, menorragia, leucorréia, disúria, impotência, emissão
noturna, prolapso anal, etc.

BE 32 (ZILIAO)
Localização: pt
Localização:
pt.. Shangliao, pt
pt.. Ciliato, pt
pt.. Zhongliao e pt
pt.. Xiliao
estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais
respectivamente..
respectivamente
Indicação:: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen
Indicação
baixo, menorragia, leucorréia, impotência, emissão noturna,
prolapso anal, etc
etc..

BE 33 (ZUNGLIAO)
Localização: pt
Localização:
pt.. Shangliao, pt
pt.. Ciliato, pt
pt.. Zhongliao e pt.
pt. Xiliao
estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.
respectivamente.
Indicações:: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen
Indicações
baixo, menorragia, leucorréia, impotência, emissão noturna, prolapso
anal, etc
etc..

BE 34 (XILIAO)
Localização: pt. Shagliao, pt. Ciliato, pt. Zhongliao e pt. Xiliao estão
localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.
Indicações: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen
baixo, menorragia, leucorréia, impotência, emissão noturna, prolapso
anal, etc.

BE 35 (ZILIAO)
Localização: 0,5 polegadas lateralmente ao osso cóccix.
Indicações: enterite, hemorróidas, doenças genitais do sexo
feminino, impotência, hematúria.

BE 36 (FUFAN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a
Localização:
apófise espinhosa das 2ª e 3ª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações:: dor no ombro, pescoço e costas, dormência em
Indicações
cotovelo e braço.
braço.

BE 37 (BORN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise
Localização:
espinhosa das 3ª e 4ª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações: bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose
pulmonar, pleurisia, etc.

BE 38 (GAOHUANGHU)
Localização: 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 4ª vértebra torácica
torácica..
Indicações: dor gástrica, vômitos, distensão abdominal,
constipação, lumbago.

BE 39 (SHENTANG)
Localização: 3 polegadas à linha média, entre a apófise espinhosa
Localização:
das 5ª, 6ª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações:: bronquite, asma, nevralgia intercostal, doenças
Indicações
cardíacas, etc
etc..

BE 40 (ISHI)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a
Localização:
apófise espinhosa das 6ª e 7ª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações:: pericardite, asma, nevralgia intercostal, eructação, etc
Indicações
etc..

BE 41 (GIROAN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise
Localização:
espinhosa das 7ª e 8ª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações:: nevralgia intercostal, espasmo esofágico, hemorragia
Indicações
gástrica..
gástrica

BE 42 (HUNMEN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média das costas,
Localização:
entre a apófise espinhosa das 9ª e 10
10ªª vértebras torácicas.
torácicas.
Indicações:: ciatalgia, nevralgia intercostal, hemorragia gástrica
Indicações
gástrica..

BE 43 (YANGAN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média das costas
Localização:
entre a apófise das 10
10ªª e 11
11ªª vértebras torácicas
torácicas..
Indicações:: hepatite, colecistite, gastrite, etc
Indicações
etc..

BE 44 (IGEE)
Localização: 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise
Localização:
espinhosa da 11
11ªª vértebra torácica
torácica..
Indicações:: lumbago, distensão abdominal, indigestão, sede,
Indicações
icterícia, etc
etc..

BE 45 (WEICANG)
Localização: 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise
espinhosa da 12ª vértebra torácica.
Indicações: gastralgia, vômitos, distensão abdominal, constipação,
lumbago.

BE 46 (HUANGMEN)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise
espinhosa da 1ª e 2ª vértebras lombares.
Indicações: mastite, dor abdominal (porção superior), lumbago,
paralisia das extremidades inferiores.

BE 47 (ZECHI)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média das costas,
Localização:
entre os processos espinhosos da 2ª e 3ª vértebras lombares.
lombares.
Indicações:: impotência, menstruação irregular, lumbago crônico
Indicações
crônico..

BE 48 (BAQHUANG)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média, entre os
Localização:
processos espinhosos da 2ª e 3ª vértebras sacrais
sacrais..
Indicações:: doenças em regiões lombares e sacral
Indicações
sacral..

BE 49 (SHEBEM)
Localização: 3 polegadas lateralmente à linha média das costas,
Localização:
na borda inferior da 4ª vértebra sacral
sacral..
Indicações:: dor em regiões lombares e sacral, paralisia das
Indicações
extremidades inferiores, hemorróidas, etc
etc..

BE 50 (CHENGFU)
Localização: no ponto médio da prega glútea.
Localização:
glútea.
Indicações:: lumbago, nevralgia ciática, paralisia das extremidades
Indicações
inferior, constipação.
constipação.

BE 51 (YIMAN)
Localização: 6 polegadas abaixo do pt
Localização:
pt.. Chengfu, na linha entre o
pt
pt.. Chengfu e pt
pt.. Weiyang.
Weiyang.
Indicações::
Indicações
lumbago,
nevralgia
ciática,
paralisias
das
extremidades inferiores
inferiores..

BE 52 (FIOGI)
Localização: lateralmente à fossa poplitéia, 1 polegada acima do
Localização:
pt
pt.. Weiyang.
Weiyang.
Indicações:: gastroenterite aguda, cistite, constipação, paralisia da
Indicações
porção lateral das extremidades inferiores
inferiores..

BE 53 (WEIYANG)
Localização: acima da prega popliteal, 1 polegada lateralmente ao
Localização:
pt
pt..Weiyang.
Weiyang.
Indicações:: nefrite, cistite, constipação
Indicações
constipação..

BE 54 (WEIZHONG)
Localização: no ponto médio da prega transversal popliteal.
Localização:
popliteal.
Indicações:: impotência, lumbago agudo, nevralgia ciática, doenças
Indicações
das extremidades inferiores e dores na articulação do joelho.
joelho.

BE 55 (REHAN)
Localização: 2 polegadas abaixo do pt
Localização:
pt.. Weizhong.
Weizhong.
Indicações:: lumbago e dores na perna, metrorragia, dor herniária
Indicações
herniária..

BE 56 (CHENGJIN)
Localização: no ponto médio da curva, entre o pt
Localização:
pt.. Heyang e pt
pt..
Chengshan..
Chengshan
Indicações:: cefaléia, dor severa em região lombar e nas costas,
Indicações
dores nas pernas, paralisia de extremidades inferiores, hemorróidas.
hemorróidas.

BE 57 (CHENGSHAN)
Localização: no ponto médio da linha entre o pt
Localização:
pt.. Weizhong.
Weizhong.
Indicações:: dores nas costas e coxas, nevralgia ciática, espasmo do
Indicações
músculo, gastrocnêmio prolapso anal, etc
etc..
..

BE 58 (FEIYANG)
Localização: 7 polegadas acima do pt
Localização:
pt.. Kulun, látero
látero--inferiormente
ao pt
pt.. Chengshan.
Chengshan.
Indicações:: artrite reumática, nefrite, cistite, hemorróidas,
Indicações
epilepsia, lumbago, dores na perna.
perna.

BE 59 (VUYAN)
Localização: 3 polegadas acime do pt
Localização:
pt.. Kulun posteriormente ao
maléolo lateral.
lateral.
Indicações:: dor no pescoço, doenças da região lomboIndicações
lombo-sacral e
extremidades inferiores
inferiores..

BE 60 (KUNLUM) - Nome de Montanha chinesa - Maléolo
(Monte Troum - Ioun)
Localização: ponto médio entre a ponta do maléolo lateral e o
Localização:
tendão do calcâneo.
calcâneo.
Indicações:: cefaléia, dores nas costas, lumbago, nevralgia ciática,
Indicações
paralisia das extremidades inferiores, dor severa no pescoço, artrite
no meléolo e calcanhar, sangramento no nariz, hemorróidas,
espasmos musculos gemeos, astralgia no ombro, vertigem.
vertigem.
Chamado:: Ponto Aspirina.
Chamado
Aspirina.

BE 61 (BUCHEM)
Localização: abaixo do pt
Localização:
pt.. Hunlun, na depressão do calcâneo.
calcâneo.
Indicações:: lumbago, dor no tornozelo, paralisia das extremidades
Indicações
inferiores, etc
etc..

BE 62 (SHENMAI)
Localização: na depressão da borda inferior do maléolo lateral.
Localização:
lateral.
Indicações:: cefaléia, dor no pescoço, epilepsia, demência, doenças
Indicações
na porção posterior da região lombo
lombo--sacral e extremidades
inferiores..
inferiores

BE 63 (JINMEN)
Localização: antero
Localização:
antero--inferiormente ao pt
pt.. Shenmai, na depressão
lateral do osso cubóide.
cubóide.
Indicações:: epilepsia, demência, convulsão infantil, doenças da
Indicações
porção posterior da região lombo
lombo--sacral e extremidades inferiores
inferiores..

BE 64 (GINRU) - Osso Capital
Localização: abaixo da tuberculosidade do 5º metatarso, na linha
Localização:
vermelho--branco da pele.
vermelho
pele.
Indicações:: desconforto cardíaco, doenças mentais, epilepsia,
Indicações
pescoço duro, agitação, inflamação em canto interno dos olhos,
inflamado e vermelho com lesão, contraturas musculares, torcicolo,
dores no pescoço, região renal, quadril, gemeos e pés.
pés.

BE 65 (SHUGU) - Osso para Desligar
Localização: póstero
Localização:
póstero--inferiormente a cabeça do 5º osso metatarsal.
metatarsal.
Indicações:: cefaléia, dor no pescoço, malária, doenças mentais,
Indicações
epilepsia, demência, neuralgia occipital, hemorróida, todo tipo
abcesso, medo do frio e vento, inflamação e infecção no olho.
olho.

BE 66 (FOOT(FOOT-TONGGU) - Vale da Comunicação
Localização: na depressão anterior e inferior da 5ª art
Localização:
art.. MetatarsoMetatarsofalangeana..
falangeana
Indicações:: cefaléia, vertigem, asma, epistexe, doenças mentais,
Indicações
peito em plenitude com catarro, calor planta dos pés, edemas nos
joelhos e pés.
pés.

BE 67 (ZHI YIN) - Yin Externo
Localização: na lateral da ponta do artelho menor, cerca de 0,1
Localização:
polegada aproximadamente ao canto da unha.
unha.
Indicações:: dor no pescoço, dificuldade no trabalho de parto(gira o
Indicações
feto), dores de qualquer origem e natureza, obstrução nasal com
cefaléia, pés frios e pernas até o joelho.
joelho.
O vaso Tai
Tai--yang do pé (meridiano da bexiga) é bilateral
bilateral.. Sua energia
é centrífuga
centrífuga.. IniciaInicia-se no ponto Jing
Jing--ming (Claridade do olho) no
ângulo superosupero-interno do olho - que trata as perturbações da vista, e
termina no ponto zhu
zhu--yin (Yin externo) na extremidade do pequeno
artelho, ponto de moxabustão que corrige a posição do feto (O ponto
nº 67 da bexiga era um proibido à acupuntura)
acupuntura).. As perturbações
estão em relação com a topografia do meridiano que abrange 67
pontos.. Distinguepontos
Distingue-se:
se: 1º os pontos dorsais, colocados em 2 linhas
paralelas, para vertebrais, 2º os pontos da perna.
perna.

MERIDIANO DA BEXIGA

PONTOS
ESPECÍFICOS
SHU DAS COSTAS
PONTOS DE
ASSENTAMENTO

TRAJETO DO MERIDIANO DA BEXIGA

Pontos Wú Shu da Bexiga:
Bexiga:
B 67, B 66, B 65, B 60, B 54.

