


CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO--SEXOSEXO

Meridiano do PERICÁRDIO (MP) ou Mestre do Coração (MC)Meridiano do PERICÁRDIO (MP) ou Mestre do Coração (MC)

Estação:  VerãoEstação:  VerãoEstação:  VerãoEstação:  Verão
Horário:  19 às 21 hHorário:  19 às 21 h
Elemento: FogoElemento: Fogo
YinYin

CARACTERÍTICAS GERAISCARACTERÍTICAS GERAIS

TambémTambém conhecidoconhecido comocomo MestreMestre dodo CoraçãoCoração (MC),(MC), possuipossui 99 pontospontos bilaterais,bilaterais,
temtem suasua atividadeatividade energéticaenergética centrífugacentrífuga ee suasua energizaçãoenergização máximamáxima ocorreocorre nono períodoperíodo dasdas
1919 àsàs 2121 horashoras oo seuseu MeridianoMeridiano acopladoacoplado ee oo TriploTriplo AquecedorAquecedor ee seuseu antecessorantecessor éé oo
MeridianoMeridiano dodo RimRim..



SINTOMAS DE INSUFICIÊNCIASINTOMAS DE INSUFICIÊNCIA

Rigidez na cabeça e nuca, cansaço, falta de vigor sexual, depressão com descontentamento.Rigidez na cabeça e nuca, cansaço, falta de vigor sexual, depressão com descontentamento.

SINTOMAS DE EXCESSOSINTOMAS DE EXCESSO

DorDor cardíaca,cardíaca, coraçãocoração agitado,agitado, cefaléiacefaléia congestivacongestiva ee raivaraiva..
NãoNão representarepresenta órgão,órgão, algum,algum, masmas simsim umauma funçãofunção reguladorareguladora queque influiinflui sobresobre oo coração,coração, aa
circulaçãocirculação ee osos órgãosórgãos sexuaissexuais.. SeuSeu desempenhodesempenho éé geralmentegeralmente aoao dodo sistemasistema parassimpáticoparassimpático..

SeuSeu pontoponto dede assentimentoassentimento (ou(ou associado)associado) éé oo 1414 BB..

SeuSeu pontoponto dede alarmealarme circulatóriocirculatório éé oo CSCS ouou 1515 VCVC..

SeuSeu pontoponto dede alarmealarme sexualsexual éé oo 1111 RR ouou 66 VCVC..

SeuSeu pontoponto dede passagempassagem éé oo 66 CSCS..

Seu ponto de sedação ou fonte é o 7 CS.Seu ponto de sedação ou fonte é o 7 CS.

O ponto 1 CS é o ponto de reunião dos meridianos CS, F, VB e TA.O ponto 1 CS é o ponto de reunião dos meridianos CS, F, VB e TA.
Seu ponto de tonificação CS9Seu ponto de tonificação CS9
Seus pontos Wú Shú Antigo: CS9, CS8, CS7, CS5, CS3Seus pontos Wú Shú Antigo: CS9, CS8, CS7, CS5, CS3



TRAJETO DO MERIDIANOTRAJETO DO MERIDIANO

OO MeridianoMeridiano PrincipalPrincipal dodo CirculaçãoCirculação--SexoSexo começacomeça nono meiomeio dodo peitopeito ee uneune--sese aoao MestreMestre Coração,Coração,
atravessaatravessa oo diafragma,diafragma, ee ramificaramifica--sese nono TriploTriplo AquecedorAquecedor (Chéou(Chéou ChaoChao Yang)Yang)
UmUm ramoramo secundáriosecundário parteparte dodo meiomeio dodo peito,peito, seguesegue oo 44ºº espaçoespaço intercostal,intercostal, emergeemerge nono pontoponto CSCS11,,
situadosituado àsàs trêstrês distânciasdistâncias aa axila,axila, estendeestende--sese aoao longolongo dada faceface internainterna dodo braço,braço, pelopelo antebraçoantebraço entreentre asas
duasduas massasmassas musculares,musculares, atingindoatingindo aa palmapalma dada mão,mão, ee aa extremidadeextremidade dodo dedodedo médiomédio nono ânguloângulo unguealungueal
externo,externo, nono pontoponto CSCS 99..
UmUm outrooutro ramoramo secundáriosecundário parteparte dodo meiomeio dada palmapalma dada mãomão nono pontoponto CSCS 88 ee ganhaganha aa extremidadeextremidade dodoUmUm outrooutro ramoramo secundáriosecundário parteparte dodo meiomeio dada palmapalma dada mãomão nono pontoponto CSCS 88 ee ganhaganha aa extremidadeextremidade dodo
anular,anular, parapara sese unirunir aoao MeridianoMeridiano dodo TriploTriplo AquecedorAquecedor nono pontoponto TATA 11..

PONTOS PRINCIPAISPONTOS PRINCIPAIS

1. TIANCHI 1. TIANCHI -- CS 1CS 1

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada lateralmentelateralmente aoao mamilomamilo nono 44ºº espaçoespaço intercostalintercostal..
IndicaçõesIndicações:: dordor subcostal,subcostal, dordor intercostal,intercostal, sensaçãosensação dede peitopeito cheio,cheio, angústiaangústia..

2. TIANQUAM 2. TIANQUAM -- CS 2CS 2

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas anteriormenteanteriormente abaixoabaixo dada pregaprega axilaraxilar entreentre asas duasduas cabeçascabeças dede músculos,músculos, bícepsbíceps
braquialbraquial..

IndicaçõesIndicações:: tosse,tosse, dordor nono tóraxtórax inferior,inferior, dordor nasnas costas,costas, dordor nono braçobraço



3. QUZE 3. QUZE -- "CURA DO PANTANO""CURA DO PANTANO"-- CS 3CS 3

LocalizaçãoLocalização:: PontoPonto HOHO –– ElementoElemento ÁguaÁgua,, nana pregaprega transversaltransversal cubital,cubital, aoao ladolado ulnarulnar dodo tendãotendão dodo
músculomúsculo bícepsbíceps braquialbraquial..

IndicaçõesIndicações:: tremortremor nasnas mãos,mãos, vômitos,vômitos, diarréiadiarréia emem gastroenterite,gastroenterite, bronquite,bronquite, miocardite,miocardite, vômitosvômitos nana
gravidez,gravidez, bocaboca seca,seca, suoressuores nana cabeçacabeça ee pescoço,pescoço, erupçõeserupções nana pele,pele, ansiedade,ansiedade, sangramentosangramento
menstrualmenstrual excessivoexcessivo..

4. XIMEN 4. XIMEN -- CS 4CS 4

LocalizaçãoLocalização:: 55 polegadaspolegadas acimaacima dada pregaprega transversatransversa dodo punhopunho entreentre osos tendõestendões dosdos músculosmúsculos palmarpalmar
longolongo ee flexorflexor radialradial dodo corpocorpo..

IndicaçõesIndicações:: anginaangina dede peito,peito, taquicardia,taquicardia, pleurite,pleurite, mastitemastite..

5. JIANSHI 5. JIANSHI -- "ENVIADO INTERCALADO""ENVIADO INTERCALADO"-- CS 5CS 5

Ponto: King Ponto: King –– pertence ao elemento Metalpertence ao elemento Metal

Localização: Localização: 1 polegada acima do Pt. Neiguan entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor 1 polegada acima do Pt. Neiguan entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor 
radial do corpo.radial do corpo.

Indicações:Indicações: doença reumática do coração, gastralgia, malária, histeria, esquizofrenia, laringite, gastrite, doença reumática do coração, gastralgia, malária, histeria, esquizofrenia, laringite, gastrite, 
vermes intestinais, sensação de estar suspensa, eplepsia, sialoneia em ataque epiléticos, gosto vermes intestinais, sensação de estar suspensa, eplepsia, sialoneia em ataque epiléticos, gosto 
amargo na boca. amargo na boca. 



6. NEIGUAN - CS 6

Localização: 2 polegadas acima da prega transversa do punho, entre os tendões dos músculos palmar longo 
e flexor radial do carpo.

Indicações: dor no tórax baixo, gastralgia, náusea, vômitos, dor de garganta, histenia, arritmia cardíaca, 
acalma a mente e o coração em associação ao BP4 tem indicações para patologias de origem psíquica, 
regula a menstruação irregular ou dolorida.

7. DALING - "GRANDE PLANALTO" - CS 7

Localização:  Ponto Yú, pertence ao elemento Terra no ponto médio da prega transversal do punho entre os 
tendões dos  músculos palmar longo e flexor radial do carpo.

Indicações: taquicardia, doença mental, nevralgia intercostal, desordem na bainha tendínea do punho, dores 
de garganta, urina vermelha com sangue, dores no coração com angústia e gemido, distúrbios 
emocionais, ansiedade.

8. LAONGONG - "PALÁCIO DAS FADIGAS" - CS 8

Localização: Ponto YONG, pertence ao elemento Fogo no meio da palma da mão, entre os dedos médio e 
indicador (entre o 3 e 4 metacarpos) quando a mão estiver apertando.

Indicações: doenças inflamatórias da boca, mastite, hemorróidas, grande sede, gengivite, cefaléia, 
hipertensão, hematúria, arteriosclerose, mau hálito, úlceras bucais em geral, febre com delírio verbal.



9. ZHONG9. ZHONG--CHONG CHONG -- "ASSALTO CENTRAL" "ASSALTO CENTRAL" -- CS 9CS 99. ZHONG9. ZHONG--CHONG CHONG -- "ASSALTO CENTRAL" "ASSALTO CENTRAL" -- CS 9CS 9

LocalizaçãoLocalização:: nana pontaponta dodo dedodedo médiomédio,, PontoPonto TSINGTSING,, pertencepertence aoao elementoelemento MadeiraMadeira..
IndicaçõesIndicações:: coma,coma, febre,febre, insolação,insolação, anginaangina pectoris,pectoris, inabilidadeinabilidade parapara falarfalar devidadevida àà rigidezrigidez dada

língua,língua, corpocorpo quentequente ee mãosmãos frias,frias, cefaléiacefaléia porpor golpegolpe dede frio,frio, pontoponto utilizadoutilizado parapara recobrarrecobrar aa
consciênciaconsciência casoscasos dede comacoma porpor AA VV.. CC



MERIDIANO DA CIRCULAÇÃOMERIDIANO DA CIRCULAÇÃO
E SEXUALIDADE,E SEXUALIDADE,

TRAGETO SUPERFICIAL E PROFUNDOTRAGETO SUPERFICIAL E PROFUNDO

OO vasovaso JuéJué--yinyin (meridiano(meridiano dodo incólucroincólucro dodo coração)coração) começacomeça nana faceface anterioranterior dodo tórax,tórax,
nono pontoponto TianTian--ChiChi (lagoa(lagoa dodo céu)céu) nono 44ºº espaçoespaço intercostalintercostal (sobre(sobre aa linhalinha horizontalhorizontal queque pelopelo mamilo)mamilo)
ee terminatermina nono pontoponto ZhongZhong--ChiongChiong (ataque(ataque central)central) nono meiomeio dada extremidadeextremidade dodo médiomédio.. AA energiaenergia
destedeste meridianomeridiano bilateralbilateral éé centrífugacentrífuga.. OO trajetotrajeto abrangeabrange 99 pontospontos..



4º espaço 4º espaço 
intercostalintercostal
nº 1 do invólucro nº 1 do invólucro 
dodo
Coração TianCoração Tian--chichi
(Lago do céu)(Lago do céu)

nº 2 do invólucro donº 2 do invólucro do
Coração Tian  quan Coração Tian  quan 
(fonte do céu)(fonte do céu)

nº 3 do invólucro donº 3 do invólucro do

nº 5 do inv. do Coração nº 5 do inv. do Coração 
JianJian--shi (intermediário)shi (intermediário)

nº 6 do inv. do Coração nº 6 do inv. do Coração 
NeiNei--guan (passagem guan (passagem 
internainterna

nº 7 do inv. do Coração nº 7 do inv. do Coração 
DaDa--ling (grande colina)ling (grande colina)

nº 3 do invólucro donº 3 do invólucro do
Coração QuzeCoração Quze
(curva do pântano)(curva do pântano)

nº 4 do indivíduo donº 4 do indivíduo do
Coração XimenCoração Ximen
(porta do intervalo)(porta do intervalo)
entre 2 tendõesentre 2 tendões

nº 8 do invólucro donº 8 do invólucro do
Coração LaogongCoração Laogong
(Palácio da Lua)(Palácio da Lua)

nº 9 do invólucro do nº 9 do invólucro do 
Coração ZhongCoração Zhong--Chong Chong 
(Assalto Central)(Assalto Central)



MERIDIANO DE CIRCULAÇÃO E SEXOMERIDIANO DE CIRCULAÇÃO E SEXO












