


MERIDIANO DA BEXIGAMERIDIANO DA BEXIGA

ElementoElemento:: ÁguaÁgua..
HorárioHorário:: 1515 àsàs 1717 hh..
EstaçãoEstação:: InvernoInverno..
YANGYANG..

AA BexigaBexiga temtem funçõesfunções relativamenterelativamente simplessimples apesarapesar dodo seuseu
canalcanal serser oo maiormaior ee maismais complexocomplexo dodo corpocorpo.. ContudoContudo suassuas funçõesfunções
extrapolamextrapolam oo conhecimentoconhecimento ocidentalocidental ee muitasmuitas delasdelas representamrepresentam
umauma superposiçãosuperposição comcom aa funçãofunção dosdos rinsrins..

ASAS FUNÇÕESFUNÇÕES SÃOSÃO::

..AjudaAjuda osos RinsRins ee oo IntestinoIntestino DelgadoDelgado aa separarseparar oo fluídofluído
túrbidotúrbido..



AA separaçãoseparação dodo fluídofluído túrbidotúrbido dodo límpidolímpido éé feitofeito pelopelo intestinointestino
delgado,delgado, comcom osos fluídosfluídos dosdos alimentos,alimentos, ee pelopelo rim,rim, comcom oo fluídofluído
corporal,corporal, esteeste processoprocesso éé supervisionadosupervisionado pelapela bexigabexiga que,que, nono final,final,
vaivai receberreceber oo fluídofluído separadoseparado parapara entãoentão excretáexcretá--lolo..

..RecebeRecebe oo fluídofluído túrbidotúrbido ee oo excretaexcreta..

ApósApós oo processoprocesso dede separação,separação, oo fluídofluído túrbidotúrbido ficafica retidoretido nana bexiga,bexiga,
atéaté serser excretadoexcretado pelospelos orifíciosorifícios inferioresinferiores..

..RegulaRegula aa aberturaabertura dada uretrauretra..

AA aberturaabertura dosdos orifíciosorifícios inferioresinferiores éé umauma funçãofunção dodo RimRim..



NoNo casocaso específicoespecífico dada uretra,uretra, aa bexigabexiga entraentra comocomo coreguladorcoregulador dada
funçãofunção.. "Quando"Quando oo QIQI dada bexigabexiga descedesce osos orifíciosorifícios inferioresinferiores ficamficam
pervertidos,pervertidos, promovendopromovendo aa eliminaçãoeliminação dada urina",urina", afirmaafirma umum textotexto
dodo livrolivro "Questões"Questões Simples"Simples"..

ObservaçãoObservação:: AA bexigabexiga comocomo expressãoexpressão dodo YangYang dosdos rinsrins.. ExistemExistemObservaçãoObservação:: AA bexigabexiga comocomo expressãoexpressão dodo YangYang dosdos rinsrins.. ExistemExistem
váriasvárias evidênciasevidências mostrandomostrando queque aa funçãofunção dada bexigabexiga e,e,
principalmente,principalmente, oo seuseu canal,canal, estãoestão relacionadosrelacionados aoao YangYang dodo rimrim..

��AA bexigabexiga éé umauma vísceravíscera e,e, portanto,portanto, dede característicacaracterística
Yang,Yang, assimassim comocomo YangYang dosdos rinsrins..

AA bexigabexiga pertencepertence aoao movimentomovimento águaágua ee sese relacionarelaciona diretamentediretamente
atravésatravés dodo seuseu nívelnível energéticoenergético comcom oo movimentomovimento fogo,fogo, ouou seja,seja, oo
canalcanal dodo IntestinoIntestino Delgado,Delgado, assimassim comocomo oo MINGMING MENMEN nutrenutre oo YangYang
dodo coraçãocoração..



TRAJETO DA BEXIGATRAJETO DA BEXIGA
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PONTOS DO MERIDIANO DA BEXIGAPONTOS DO MERIDIANO DA BEXIGA

BE 1 (JING MING) BE 1 (JING MING) -- Claridade do OlhoClaridade do Olho

Canto interno do olho Canto interno do olho -- elimina água do organismo clareia a visão.elimina água do organismo clareia a visão.

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão medialmedial ee superiorsuperior dodo cantocanto
medialmedial dodo olhoolho..

Indicações: Indicações: óptica, atrofia, etc. As energias Yang e Yin se óptica, atrofia, etc. As energias Yang e Yin se 
encontram, encontram, limpeza de todos os meridianos do corpo limpeza de todos os meridianos do corpo -- limpa o limpa o 
vento.vento.



BE 2 (ZANZHU)BE 2 (ZANZHU)

LocalizaçãoLocalização:: nana terminaçãoterminação medialmedial dada sobrancelha,sobrancelha, acimaacima dodo
cantocanto medialmedial dodo olhoolho..

IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, nefralgianefralgia trigemial,trigemial, paralisiaparalisia facial,facial,
glaucomaglaucoma.. AfastaAfasta oo ventovento ee clareiaclareia aa visãovisão..glaucomaglaucoma.. AfastaAfasta oo ventovento ee clareiaclareia aa visãovisão..

BE 3 (MEIXUG)BE 3 (MEIXUG)

LocalizaçãoLocalização:: 00,,55 polegadaspolegadas nana parteparte internainterna dada linhalinha entreentre oo PtPt..
ShengtingShengting ee PtPt.. QuchaiQuchai..

Indicações: Indicações: cefaléia, obstrução nasal, epstaxe, doenças cefaléia, obstrução nasal, epstaxe, doenças 
nos olhos.nos olhos.



BE 4 (QUCHAI)BE 4 (QUCHAI)

LocalizaçãoLocalização:: 00,,55 polegadapolegada nana parteparte internainterna dada linhalinha dada junçãojunção entreentre
22//33 lateraislaterais ee 11//33 medialmedial dada linhalinha entreentre PtPt.. ShentingShenting ee PtPt.. TouweiTouwei..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, obstruçãoobstrução nasal,nasal, epistaxe,epistaxe, doençasdoenças nosnos olhosolhos..

BE 5 (WUSIW)BE 5 (WUSIW)

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada nana parteparte internainterna acimaacima dodo PtPt.. QuchaiQuchai..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, tontura,tontura, rinite,rinite, epilepsiaepilepsia..

BE 6 (CHENGGUANG)BE 6 (CHENGGUANG)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada posteriormenteposteriormente aoao PtPt.. WuchuWuchu..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, resfriadoresfriado comum,comum, leucoma,leucoma, rinite,rinite, tontura,tontura,
etcetc..



BE 7 (TONGIIAN)BE 7 (TONGIIAN)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadaspolegadas posteriormenteposteriormente aoao PtPt.. ChengguangChengguang..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, tontura,tontura, obstruçãoobstrução nasal,nasal, epistaxe,epistaxe, sinusitesinusite..

BE 8 (LOUGUE)BE 8 (LOUGUE)BE 8 (LOUGUE)BE 8 (LOUGUE)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada posteriormenteposteriormente aoao PtPt.. TongtinTongtin..
LocalizaçãoLocalização:: tontura,tontura, paralisiaparalisia facial,facial, rinite,rinite, bócio,bócio, vômitos,vômitos, etcetc..

BE 9 (YUSTIAN)BE 9 (YUSTIAN)

LocalizaçãoLocalização:: lateralmentelateralmente àà bordaborda superiorsuperior dada protuberânciaprotuberância
occipitaloccipital externa,externa, acimaacima ptpt.. TianzhuTianzhu..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, tontura,tontura, miopia,miopia, etcetc..



BE 10 (TIANZHU)BE 10 (TIANZHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,33 polegadapolegada lateralmentelateralmente soso PtPt.. YamenYamen..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, enrijecimentoenrijecimento dodo pescoço,pescoço, dordor dede gargantagarganta..

BE 11(DASHU)BE 11(DASHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente aoao PtPt.. TaodaoTaodao abaixoabaixo dada
apófiseapófise espinhosaespinhosa dada 11ªª vértebravértebra toráxicatoráxica..
IndicaçõesIndicações:: febre,febre, cefaléia,cefaléia, dordor nosnos ombros,ombros, enrijecimentoenrijecimento dodo
pescoçopescoço..



BE 12 (FANMAN)BE 12 (FANMAN)

LocalizaçãoLocalização :: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente aa apófiseapófise espinhosaespinhosa dada 22ªª
vértebravértebra toráxicatoráxica..
IndicaçõesIndicações:: doençasdoenças dasdas costascostas.. EsteEste pontoponto éé freqüentementefreqüentemente usadousado
parapara anestesiaanestesia emem acupunturaacupuntura emem cirurgiascirurgias dada cabeçacabeça ee cérebrocérebro..parapara anestesiaanestesia emem acupunturaacupuntura emem cirurgiascirurgias dada cabeçacabeça ee cérebrocérebro..

BE 13 (FEISHU)BE 13 (FEISHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 33ªª vértebravértebra torácicatorácica..
Indicações: Indicações: resfriado comum, obstrução nasal, tosse, asma, doenças resfriado comum, obstrução nasal, tosse, asma, doenças 
das costas, sudorese noturna.das costas, sudorese noturna.



BE 14 (JEUYINSHU)BE 14 (JEUYINSHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 44ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: anginaangina pectoris,pectoris, arritmia,arritmia, taquicardiataquicardia ee outrasoutras doençasdoenças
dodo coração,coração, epilepsia,epilepsia, desordensdesordens mentais,mentais, insônia,insônia, dordor torácicatorácica..dodo coração,coração, epilepsia,epilepsia, desordensdesordens mentais,mentais, insônia,insônia, dordor torácicatorácica..

BE 15 (XINSHU)BE 15 (XINSHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 55ªª vértebravértebra torácicatorácica..
Indicações: Indicações: palpitação, stress, tosse, memória fraca, angina palpitação, stress, tosse, memória fraca, angina 
pectoris, arritmia, taquicardia, neurastenia.pectoris, arritmia, taquicardia, neurastenia.



BE 16 (DUSHU)BE 16 (DUSHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 66ªª vértebravértebra torácicatorácica..
Indicações: Indicações: endocardite, dor abdominal, borborismo, espasmo do endocardite, dor abdominal, borborismo, espasmo do 
diafragma, mastite, psoríase, etc.diafragma, mastite, psoríase, etc.diafragma, mastite, psoríase, etc.diafragma, mastite, psoríase, etc.

BE 17 (GEJNUL)BE 17 (GEJNUL)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 77ªª vértebravértebra torácicatorácica (Pt(Pt.. Zhiyang)Zhiyang)..
Indicações: Indicações: doença hemorrágica crônica, anemia, infecção aguda do doença hemorrágica crônica, anemia, infecção aguda do 
trato biliar, tosse, asma, tuberculose, eructação, espasmo do esôfago, trato biliar, tosse, asma, tuberculose, eructação, espasmo do esôfago, 
etc.etc.



BE 18 (GANSHU)BE 18 (GANSHU)

FortaleceFortalece dodo Fígado/Fígado/ VBVB -- afastaafasta calor,calor, fortalecefortalece osos olhosolhos..
HarmonizaHarmoniza diafragmadiafragma dispersadispersa aa energiaenergia..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 99ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: doençasdoenças dodo fígadofígado ee vesículavesícula biliar,biliar, icterícia,icterícia, doençadoença dodo
tóraxtórax baixo,baixo, doençasdoenças gástricas,gástricas, hepatite,hepatite, epistaxe,epistaxe, vermelhidãovermelhidão dosdos
olhos,olhos, cegueiracegueira noturna,noturna, glaucoma,glaucoma, doresdores nasnas costascostas (amargo(amargo nana
boca)boca)..



BE 19 (DANXO)BE 19 (DANXO)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 1010ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: icterícia,icterícia, bocaboca amarga,amarga, dordor nono tórax,tórax, febrefebre ee sudoresesudoreseIndicaçõesIndicações:: icterícia,icterícia, bocaboca amarga,amarga, dordor nono tórax,tórax, febrefebre ee sudoresesudorese
devidasdevidas àà tuberculose,tuberculose, doençasdoenças dasdas costascostas.. LimparLimpar ventovento ee umidadeumidade
dada VBVB.. LimparLimpar fogofogo dodo FígadoFígado -- pulsopulso emem corda,corda, harmonizaharmoniza energiaenergia
dodo corpo,corpo, regularegula QiQi dodo diafragma,diafragma, acalmaacalma aoao estômago,estômago, clareiaclareia aa
visãovisão..



BE 20 (BISTU)BE 20 (BISTU)

LimpaLimpa BaçoBaço--PâncreasPâncreas // YangYang..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 1111ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: distensãodistensão abdominal,abdominal, icterícia,icterícia, vômitos,vômitos, diarréia,diarréia,
disenteria,disenteria, edema,edema, fraquezafraqueza ee disfunçãodisfunção dodo estômagoestômago ee baço,baço,
indigestão,indigestão, hepatite,hepatite, doresdores nasnas costas,costas, etcetc..



BE 21 (WISTW)BE 21 (WISTW)

LimpaLimpa ESTEST.. (VC(VC1212))..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dd 1212ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: doresdores nono tóraxtórax baixo,baixo, dordor nono epigástricoepigástrico abdominal,abdominal,
regurgitação,regurgitação, borborismo,borborismo, fraquezafraqueza ee disfunçãodisfunção dodo estômagoestômago ee
baço,baço, indigestão,indigestão, diarréiadiarréia crônicacrônica..



BE 22 (SANJIAOSHU)BE 22 (SANJIAOSHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosa,espinhosa, dada 11ªª vértebravértebra lombarlombar..
IndicaçõesIndicações:: distensãodistensão abdominal,abdominal, vômitos,vômitos, diarréia,diarréia, edema,edema,
infecçãoinfecção dodo tratotrato urinário,urinário, doresdores nasnas costascostas..

BE 23 (ZENSHU) BE 23 (ZENSHU) -- Drena Yang do RimDrena Yang do RimBE 23 (ZENSHU) BE 23 (ZENSHU) -- Drena Yang do RimDrena Yang do Rim

TonificaTonifica oo Rim,Rim, aumentaaumenta QiQi WhenWhen dodo RimRim (excreção),(excreção), afastaafasta umidadeumidade
ee oo calorcalor dodo meridiano,meridiano, aumentaaumenta energiaenergia dada colunacoluna lombar,lombar, aumentaaumenta
energiaenergia dodo Rim,Rim, clareiaclareia visãovisão..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosa,espinhosa, dada 22ªª vértebravértebra lombarlombar..
IndicaçõesIndicações:: infecçãoinfecção dodo tratotrato urinário,urinário, impotência,impotência, micçãomicção noturna,noturna,
menstruaçãomenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia, retençãoretenção urinária,urinária, disfunçãodisfunção dodo
tratotrato urinário,urinário, asma,asma, zumbido,zumbido, surdez,surdez, diarréiadiarréia crônica,crônica, lumbagolumbago..



BE 24 (QIHAISHU)BE 24 (QIHAISHU)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosa,espinhosa, dada 33ªª vértebravértebra lombarlombar..
IndicaçõesIndicações:: dordor ee distensãodistensão abdominal,abdominal, borborismo,borborismo, constipação,constipação,
lumbago,lumbago, etcetc..lumbago,lumbago, etcetc..

BE 25 (DACHANGSHU)BE 25 (DACHANGSHU)

DrenagemDrenagem YangYang IG,IG, aumentaaumenta energiaenergia IG/IG/ geralgeral dosdos organismos,organismos,
diminuidiminui congestãocongestão dede energiaenergia dodo IG/IG/ PulmãoPulmão..

LocalizaçãoLocalização:: abaixoabaixo dada apófiseapófise espinhosaespinhosa dada 44ªª vértebravértebra lombar,lombar,
11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente aoao PtPt.. YaoyangguanYaoyangguan..
Indicações: Indicações: dor e distensão abdominal, borborismo, constipação, dor e distensão abdominal, borborismo, constipação, 
lumbago, nevralgia do ciático, etc.lumbago, nevralgia do ciático, etc.



BE 26 (JOANAJU)BE 26 (JOANAJU)

RegulaRegula aquecedoraquecedor inferior,inferior, fortalecefortalece colunacoluna lombar,lombar, diminuidiminui
estagnaçãoestagnação dede umidadeumidade dodo meridianomeridiano..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dadaLocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada
apófiseapófise espinhosa,espinhosa, dada 55ªª vértebravértebra lombarlombar..
IndicaçõesIndicações:: distensãodistensão abdominal,abdominal, diarréia,diarréia, lumbago,lumbago, disúriadisúria ouou
poliúria,poliúria, sedesede..



BE 27 (XIAOCHANGSHU)BE 27 (XIAOCHANGSHU)

AumentaAumenta umidadeumidade calor,calor, aumentaaumenta EnergiaEnergia ID,ID, separasepara energiaenergia turvaturva
dada limpalimpa..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosa,espinhosa, dada 11ªª vértebravértebra sacralsacral..
Indicações: Indicações: nevralgia ciática, lumbago, micção noturna, urorréia, nevralgia ciática, lumbago, micção noturna, urorréia, 
enterite, constipação, doenças inflamatórias da pele.enterite, constipação, doenças inflamatórias da pele.



BE 28 (PANGGUANSHU) BE 28 (PANGGUANSHU) -- BEBE

AumentaAumenta energiaenergia dada bexiga,bexiga, fortalecefortalece energiaenergia lombar,lombar, afastaafasta oo ventoventoAumentaAumenta energiaenergia dada bexiga,bexiga, fortalecefortalece energiaenergia lombar,lombar, afastaafasta oo ventovento
úmido,úmido, aumentaaumenta energiaenergia dodo TATA inferiorinferior..

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosa,espinhosa, dada 22ªª vértebravértebra sacralsacral..
Indicações: Indicações: urgência urinária, disúria, poliúria, diarréia, urgência urinária, disúria, poliúria, diarréia, 
constipação, lumbago, nevralgia ciática.constipação, lumbago, nevralgia ciática.



BE 29 (ZHANGLUSHU)BE 29 (ZHANGLUSHU)

LocalizaçãoLocalização:: aoao nívelnível dodo 33ºº forâmenforâmen posteriorposterior sacral,sacral, 11,,55 polegadapolegada
lateralmentelateralmente aoao DuDu MaiMai..
IndicaçõesIndicações:: artrite,artrite, lumbago,lumbago, nevralgianevralgia ciáticaciática..IndicaçõesIndicações:: artrite,artrite, lumbago,lumbago, nevralgianevralgia ciáticaciática..

BE 30 ( BAIHUANSHU)BE 30 ( BAIHUANSHU)

LocalizaçãoLocalização:: nana bordaborda inferiorinferior dd apófiseapófise espinhosaespinhosa dd 44ªª vértebravértebra
sacral,sacral, 11,,55 polegadapolegada lateralmentelateralmente aoao PtPt.. YaoshuYaoshu..
Indicações: Indicações: inflamação crônica dos órgãos pélvicos, nevralgia inflamação crônica dos órgãos pélvicos, nevralgia 
ciática, nevralgia sacral.ciática, nevralgia sacral.



BE 31 (JANGPIAO)BE 31 (JANGPIAO)

LocalizaçãoLocalização:: ptpt.. Shangliao,Shangliao, ptpt.. Ciliato,Ciliato, ptpt.. ZhongliaoZhongliao ee ptpt.. XiliaoXiliao
estãoestão localizadoslocalizados nosnos 11º,º, 22º,º, 33º,º, 44ºº forâmensforâmens sacraissacrais
respectivamenterespectivamente..
Indicações: Indicações: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen Indicações: Indicações: lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen 
baixo, menorragia, leucorréia, disúria, impotência, emissão baixo, menorragia, leucorréia, disúria, impotência, emissão 
noturna, prolapso anal, etc.noturna, prolapso anal, etc.

BE 32 (ZILIAO)BE 32 (ZILIAO)

LocalizaçãoLocalização:: ptpt.. Shangliao,Shangliao, ptpt.. Ciliato,Ciliato, ptpt.. ZhongliaoZhongliao ee ptpt.. XiliaoXiliao
estãoestão localizadoslocalizados nosnos 11º,º, 22º,º, 33º,º, 44ºº forâmensforâmens sacraissacrais
respectivamenterespectivamente..
IndicaçãoIndicação:: lumbago,lumbago, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, dordor emem abdômenabdômen
baixo,baixo, menorragia,menorragia, leucorréia,leucorréia, impotência,impotência, emissãoemissão noturna,noturna,
prolapsoprolapso anal,anal, etcetc..



BE 33 (ZUNGLIAO)BE 33 (ZUNGLIAO)

LocalizaçãoLocalização:: ptpt.. Shangliao,Shangliao, ptpt.. Ciliato,Ciliato, ptpt.. ZhongliaoZhongliao ee ptpt.. XiliaoXiliao
estãoestão localizadoslocalizados nosnos 11º,º, 22º,º, 33º,º, 44ºº forâmensforâmens sacraissacrais respectivamenterespectivamente..
IndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, dordor emem abdômenabdômen
baixo,baixo, menorragia,menorragia, leucorréia,leucorréia, impotência,impotência, emissãoemissão noturna,noturna, prolapsoprolapsobaixo,baixo, menorragia,menorragia, leucorréia,leucorréia, impotência,impotência, emissãoemissão noturna,noturna, prolapsoprolapso
anal,anal, etcetc..

BE 34 (XILIAO)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)BE 35 (ZILIAO)

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

BE 36 (FUFAN)BE 36 (FUFAN)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha média,média, entreentre aa
apófiseapófise espinhosaespinhosa dasdas 22ªª ee 33ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono ombro,ombro, pescoçopescoço ee costas,costas, dormênciadormência emem
cotovelocotovelo ee braçobraço..



BE 37 (BORN)BE 37 (BORN)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha média,média, entreentre aa apófiseapófise
espinhosaespinhosa dasdas 33ªª ee 44ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
Indicações: Indicações: bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose Indicações: Indicações: bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose 
pulmonar, pleurisia, etc.pulmonar, pleurisia, etc.

BE 38 (GAOHUANGHU)BE 38 (GAOHUANGHU)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 44ªª vértebravértebra torácicatorácica..
Indicações: Indicações: dor gástrica, vômitos, distensão abdominal, dor gástrica, vômitos, distensão abdominal, 
constipação, lumbago.constipação, lumbago.



BE 39 (SHENTANG)BE 39 (SHENTANG)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas àà linhalinha média,média, entreentre aa apófiseapófise espinhosaespinhosa
dasdas 55ª,ª, 66ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: bronquite,bronquite, asma,asma, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, doençasdoençasIndicaçõesIndicações:: bronquite,bronquite, asma,asma, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, doençasdoenças
cardíacas,cardíacas, etcetc..

BE 40 (ISHI)BE 40 (ISHI)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha média,média, entreentre aa
apófiseapófise espinhosaespinhosa dasdas 66ªª ee 77ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: pericardite,pericardite, asma,asma, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, eructação,eructação, etcetc..



BEBE 4141 (GIROAN)(GIROAN)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha média,média, entreentre aa apófiseapófise
espinhosaespinhosa dasdas 77ªª ee 88ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: nevralgianevralgia intercostal,intercostal, espasmoespasmo esofágico,esofágico, hemorragiahemorragiaIndicaçõesIndicações:: nevralgianevralgia intercostal,intercostal, espasmoespasmo esofágico,esofágico, hemorragiahemorragia
gástricagástrica..

BEBE 4242 (HUNMEN)(HUNMEN)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha médiamédia dasdas costas,costas,
entreentre aa apófiseapófise espinhosaespinhosa dasdas 99ªª ee 1010ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: ciatalgia,ciatalgia, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, hemorragiahemorragia gástricagástrica..



BEBE 4343 (YANGAN)(YANGAN)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha médiamédia dasdas costascostas
entreentre aa apófiseapófise dasdas 1010ªª ee 1111ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..entreentre aa apófiseapófise dasdas 1010ªª ee 1111ªª vértebrasvértebras torácicastorácicas..
IndicaçõesIndicações:: hepatite,hepatite, colecistite,colecistite, gastrite,gastrite, etcetc..

BEBE 4444 (IGEE)(IGEE)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà bordaborda inferiorinferior dada apófiseapófise
espinhosaespinhosa dada 1111ªª vértebravértebra torácicatorácica..
IndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, distensãodistensão abdominal,abdominal, indigestão,indigestão, sede,sede,
icterícia,icterícia, etcetc..



BE 45 (WEICANG)BE 45 (WEICANG)

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

BE 46 (HUANGMEN)BE 46 (HUANGMEN)

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



BEBE 4747 (ZECHI)(ZECHI)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha médiamédia dasdas costas,costas,
entreentre osos processosprocessos espinhososespinhosos dada 22ªª ee 33ªª vértebrasvértebras lombareslombares..
IndicaçõesIndicações:: impotência,impotência, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, lumbagolumbago crônicocrônico..

BEBE 4848 (BAQHUANG)(BAQHUANG)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha média,média, entreentre osos
processosprocessos espinhososespinhosos dada 22ªª ee 33ªª vértebrasvértebras sacraissacrais..
IndicaçõesIndicações:: doençasdoenças emem regiõesregiões lombareslombares ee sacralsacral..



BEBE 4949 (SHEBEM)(SHEBEM)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente àà linhalinha médiamédia dasdas costas,costas,
nana bordaborda inferiorinferior dada 44ªª vértebravértebra sacralsacral..
IndicaçõesIndicações:: dordor emem regiõesregiões lombareslombares ee sacral,sacral, paralisiaparalisia dasdasIndicaçõesIndicações:: dordor emem regiõesregiões lombareslombares ee sacral,sacral, paralisiaparalisia dasdas
extremidadesextremidades inferiores,inferiores, hemorróidas,hemorróidas, etcetc..

BEBE 5050 (CHENGFU)(CHENGFU)

LocalizaçãoLocalização:: nono pontoponto médiomédio dada pregaprega glúteaglútea..
IndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, nevralgianevralgia ciática,ciática, paralisiaparalisia dasdas extremidadesextremidades
inferior,inferior, constipaçãoconstipação..



BEBE 5151 (YIMAN)(YIMAN)

LocalizaçãoLocalização:: 66 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo ptpt.. Chengfu,Chengfu, nana linhalinha entreentre oo
ptpt.. ChengfuChengfu ee ptpt.. WeiyangWeiyang..
IndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, nevralgianevralgia ciática,ciática, paralisiasparalisias dasdas
extremidadesextremidades inferioresinferiores..

BEBE 5252 (FIOGI)(FIOGI)

LocalizaçãoLocalização:: lateralmentelateralmente àà fossafossa poplitéia,poplitéia, 11 polegadapolegada acimaacima dodo
ptpt.. WeiyangWeiyang..
IndicaçõesIndicações:: gastroenteritegastroenterite aguda,aguda, cistite,cistite, constipação,constipação, paralisiaparalisia dada
porçãoporção laterallateral dasdas extremidadesextremidades inferioresinferiores..



BEBE 5353 (WEIYANG)(WEIYANG)

LocalizaçãoLocalização:: acimaacima dada pregaprega popliteal,popliteal, 11 polegadapolegada lateralmentelateralmente aoao
ptpt..WeiyangWeiyang..
IndicaçõesIndicações:: nefrite,nefrite, cistite,cistite, constipaçãoconstipação..IndicaçõesIndicações:: nefrite,nefrite, cistite,cistite, constipaçãoconstipação..

BEBE 5454 (WEIZHONG)(WEIZHONG)

LocalizaçãoLocalização:: nono pontoponto médiomédio dada pregaprega transversaltransversal poplitealpopliteal..
IndicaçõesIndicações:: impotência,impotência, lumbagolumbago agudo,agudo, nevralgianevralgia ciática,ciática, doençasdoenças
dasdas extremidadesextremidades inferioresinferiores ee doresdores nana articulaçãoarticulação dodo joelhojoelho..



BEBE 5555 (REHAN)(REHAN)

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo ptpt.. WeizhongWeizhong..
IndicaçõesIndicações:: lumbagolumbago ee doresdores nana perna,perna, metrorragia,metrorragia, dordor herniáriaherniária..

BEBE 5656 (CHENGJIN)(CHENGJIN)

LocalizaçãoLocalização:: nono pontoponto médiomédio dada curva,curva, entreentre oo ptpt.. HeyangHeyang ee ptpt..
ChengshanChengshan..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, dordor severasevera emem regiãoregião lombarlombar ee nasnas costas,costas,
doresdores nasnas pernas,pernas, paralisiaparalisia dede extremidadesextremidades inferiores,inferiores, hemorróidashemorróidas..



BEBE 5757 (CHENGSHAN)(CHENGSHAN)

LocalizaçãoLocalização:: nono pontoponto médiomédio dada linhalinha entreentre oo ptpt.. WeizhongWeizhong..
IndicaçõesIndicações:: doresdores nasnas costascostas ee coxas,coxas, nevralgianevralgia ciática,ciática, espasmoespasmo dodo
músculo,músculo, gastrocnêmiogastrocnêmio prolapsoprolapso anal,anal, etcetc....músculo,músculo, gastrocnêmiogastrocnêmio prolapsoprolapso anal,anal, etcetc....

BEBE 5858 (FEIYANG)(FEIYANG)

LocalizaçãoLocalização:: 77 polegadaspolegadas acimaacima dodo ptpt.. Kulun,Kulun, láterolátero--inferiormenteinferiormente
aoao ptpt.. ChengshanChengshan..
IndicaçõesIndicações:: artriteartrite reumática,reumática, nefrite,nefrite, cistite,cistite, hemorróidas,hemorróidas,
epilepsia,epilepsia, lumbago,lumbago, doresdores nana pernaperna..



LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas acimeacime dodo ptpt.. KulunKulun posteriormenteposteriormente aoao
maléolomaléolo laterallateral..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono pescoço,pescoço, doençasdoenças dada regiãoregião lombolombo--sacralsacral ee
extremidadesextremidades inferioresinferiores..

BE 59 (VUYAN)BE 59 (VUYAN)

BEBE 6060 (KUNLUM)(KUNLUM) -- NomeNome dede MontanhaMontanha chinesachinesa -- MaléoloMaléolo
(Monte(Monte TroumTroum -- Ioun)Ioun)

LocalizaçãoLocalização:: pontoponto médiomédio entreentre aa pontaponta dodo maléolomaléolo laterallateral ee oo
tendãotendão dodo calcâneocalcâneo..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, doresdores nasnas costas,costas, lumbago,lumbago, nevralgianevralgia ciática,ciática,
paralisiaparalisia dasdas extremidadesextremidades inferiores,inferiores, dordor severasevera nono pescoço,pescoço, artriteartrite
nono meléolomeléolo ee calcanhar,calcanhar, sangramentosangramento nono nariz,nariz, hemorróidas,hemorróidas,
espasmosespasmos musculosmusculos gemeos,gemeos, astralgiaastralgia nono ombro,ombro, vertigemvertigem..
ChamadoChamado:: PontoPonto AspirinaAspirina..



BEBE 6161 (BUCHEM)(BUCHEM)

LocalizaçãoLocalização:: abaixoabaixo dodo ptpt.. Hunlun,Hunlun, nana depressãodepressão dodo calcâneocalcâneo..
IndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, dordor nono tornozelo,tornozelo, paralisiaparalisia dasdas extremidadesextremidadesIndicaçõesIndicações:: lumbago,lumbago, dordor nono tornozelo,tornozelo, paralisiaparalisia dasdas extremidadesextremidades
inferiores,inferiores, etcetc..

BEBE 6262 (SHENMAI)(SHENMAI)

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão dada bordaborda inferiorinferior dodo maléolomaléolo laterallateral..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, dordor nono pescoço,pescoço, epilepsia,epilepsia, demência,demência, doençasdoenças
nana porçãoporção posteriorposterior dada regiãoregião lombolombo--sacralsacral ee extremidadesextremidades
inferioresinferiores..



BEBE 6363 (JINMEN)(JINMEN)

LocalizaçãoLocalização:: anteroantero--inferiormenteinferiormente aoao ptpt.. Shenmai,Shenmai, nana depressãodepressão
laterallateral dodo ossoosso cubóidecubóide..
IndicaçõesIndicações:: epilepsia,epilepsia, demência,demência, convulsãoconvulsão infantil,infantil, doençasdoenças dada
porçãoporção posteriorposterior dada regiãoregião lombolombo--sacralsacral ee extremidadesextremidades inferioresinferiores..porçãoporção posteriorposterior dada regiãoregião lombolombo--sacralsacral ee extremidadesextremidades inferioresinferiores..

BEBE 6464 (GINRU)(GINRU) -- OssoOsso CapitalCapital

LocalizaçãoLocalização:: abaixoabaixo dada tuberculosidadetuberculosidade dodo 55ºº metatarso,metatarso, nana linhalinha
vermelhovermelho--brancobranco dada pelepele..
IndicaçõesIndicações:: desconfortodesconforto cardíaco,cardíaco, doençasdoenças mentais,mentais, epilepsia,epilepsia,
pescoçopescoço duro,duro, agitação,agitação, inflamaçãoinflamação emem cantocanto internointerno dosdos olhos,olhos,
inflamadoinflamado ee vermelhovermelho comcom lesão,lesão, contraturascontraturas musculares,musculares, torcicolo,torcicolo,
doresdores nono pescoço,pescoço, regiãoregião renal,renal, quadril,quadril, gemeosgemeos ee péspés..



BEBE 6565 (SHUGU)(SHUGU) -- OssoOsso parapara DesligarDesligar

LocalizaçãoLocalização:: pósteropóstero--inferiormenteinferiormente aa cabeçacabeça dodo 55ºº ossoosso metatarsalmetatarsal..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, dordor nono pescoço,pescoço, malária,malária, doençasdoenças mentais,mentais,
epilepsia,epilepsia, demência,demência, neuralgianeuralgia occipital,occipital, hemorróida,hemorróida, todotodo tipotipo
abcesso,abcesso, medomedo dodo friofrio ee vento,vento, inflamaçãoinflamação ee infecçãoinfecção nono olhoolho..

BEBE 6666 (FOOT(FOOT--TONGGU)TONGGU) -- ValeVale dada ComunicaçãoComunicação

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão anterioranterior ee inferiorinferior dada 55ªª artart.. MetatarsoMetatarso--
falangeanafalangeana..
IndicaçõesIndicações:: cefaléia,cefaléia, vertigem,vertigem, asma,asma, epistexe,epistexe, doençasdoenças mentais,mentais,
peitopeito emem plenitudeplenitude comcom catarro,catarro, calorcalor plantaplanta dosdos pés,pés, edemasedemas nosnos
joelhosjoelhos ee péspés..



BEBE 6767 (ZHI(ZHI YIN)YIN) -- YinYin ExternoExterno

LocalizaçãoLocalização:: nana laterallateral dada pontaponta dodo artelhoartelho menor,menor, cercacerca dede 00,,11
polegadapolegada aproximadamenteaproximadamente aoao cantocanto dada unhaunha..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono pescoço,pescoço, dificuldadedificuldade nono trabalhotrabalho dede parto(giraparto(gira oo
feto),feto), doresdores dede qualquerqualquer origemorigem ee natureza,natureza, obstruçãoobstrução nasalnasal comcom
cefaléia,cefaléia, péspés friosfrios ee pernaspernas atéaté oo joelhojoelho..

OO vasovaso TaiTai--yangyang dodo pépé (meridiano(meridiano dada bexiga)bexiga) éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia
éé centrífugacentrífuga.. IniciaInicia--sese nono pontoponto JingJing--mingming (Claridade(Claridade dodo olho)olho) nono
ânguloângulo superosupero--internointerno dodo olhoolho -- queque tratatrata asas perturbaçõesperturbações dada vista,vista, ee
terminatermina nono pontoponto zhuzhu--yinyin (Yin(Yin externo)externo) nana extremidadeextremidade dodo pequenopequeno
artelho,artelho, pontoponto dede moxabustãomoxabustão queque corrigecorrige aa posiçãoposição dodo fetofeto (O(O pontoponto
nºnº 6767 dada bexigabexiga eraera umum proibidoproibido àà acupuntura)acupuntura).. AsAs perturbaçõesperturbações
estãoestão emem relaçãorelação comcom aa topografiatopografia dodo meridianomeridiano queque abrangeabrange 6767
pontospontos.. DistingueDistingue--sese:: 11ºº osos pontospontos dorsais,dorsais, colocadoscolocados emem 22 linhaslinhas
paralelas,paralelas, parapara vertebrais,vertebrais, 22ºº osos pontospontos dada pernaperna..
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PontosPontos WúWú ShuShu dada BexigaBexiga::
B 67, B 66, B 65, B 60, B 54.B 67, B 66, B 65, B 60, B 54.


