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MERIDIANO PRINCIPAL DO CORAÇÃOMERIDIANO PRINCIPAL DO CORAÇÃO

ElementoElemento:: FogoFogo -- ImperialImperial
HorárioHorário:: 1111::0000 àsàs1313::0000 hshs..
EstaçãoEstação:: VerãoVerão
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�������� OO MeridianoMeridiano dodo CoraçãoCoração sese abreabre nana língualíngua ee sese espelhaespelha nana faceface..
QuandoQuando suasua energiaenergia sese encontraencontra emem equilíbrioequilíbrio ee vitalidade,vitalidade, aa
pulsaçãopulsação éé forte,forte, aa faceface éé coradacorada ee lustrosalustrosa ee aa língualíngua rósearósea..
��PossuiPossui 99 pontospontos emem seuseu trajetotrajeto superficialsuperficial..
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PRINCIPAIS FUNÇÕESPRINCIPAIS FUNÇÕES

CONTROLE DO SANGUE E VASOSCONTROLE DO SANGUE E VASOS

OO CoraçãoCoração temtem aa funçãofunção dede mantermanter oo fluxofluxo dede sanguesangue dentrodentro
dosdos vasos,vasos, comcom aa finalidadefinalidade dede nutrirnutrir osos tecidostecidos ee levarlevar oo QiQi nutridornutridor
aa todotodo corpocorpo..

ABRIGA A MENTEABRIGA A MENTE

Sono, pensamento e "espírito" são governados por esta Sono, pensamento e "espírito" são governados por esta 
função, um Qi saudável, leva a um bom sono, memória eficiente e a função, um Qi saudável, leva a um bom sono, memória eficiente e a 
um estado de alegria. Nei Ching interrelaciona estas duas funções: um estado de alegria. Nei Ching interrelaciona estas duas funções: 
"Coração domina os Vasos e os Vasos suprem a mente""Coração domina os Vasos e os Vasos suprem a mente"..



ABREABRE--SE A LÍNGUASE A LÍNGUA

EstasEstas funçõesfunções estãoestão relacionadasrelacionadas aa umauma boaboa sensibilidadesensibilidade
(paladar),(paladar), mobilidade,mobilidade, coloraçãocoloração ee formaforma dada língualíngua.. DizDiz--sese queque aa
língualíngua éé oo espelhoespelho dodo CoraçãoCoração..



FUNÇÕES RELACIONADAS AOFUNÇÕES RELACIONADAS AO
TRAJETO DO MERIDIANOTRAJETO DO MERIDIANO

O trajeto profundo do Meridiano se inter relaciona O trajeto profundo do Meridiano se inter relaciona 
através de ramos secundários com as seguintes parte do através de ramos secundários com as seguintes parte do através de ramos secundários com as seguintes parte do através de ramos secundários com as seguintes parte do 
corpo: Tórax, garganta, tecido pericorpo: Tórax, garganta, tecido peri--orbitário e esôfago, orbitário e esôfago, 
enquanto o trajeto superficial, atua em todo o seu trajeto enquanto o trajeto superficial, atua em todo o seu trajeto 
que veremos a seguir.que veremos a seguir.



Trajeto Completo do MeridianoTrajeto Completo do Meridiano

OO MeridianoMeridiano PrincipalPrincipal dodo Coração,Coração, sese iniciainicia nono seuseu órgãoórgão
correspondente,correspondente, espalhandoespalhando--sese aa partirpartir dosdos vasosvasos dada base,base, emem 33
ramosramos distintosdistintos::

--OO primeiroprimeiro atravessaatravessa oo diafragmadiafragma indoindo sese conectarconectar comcom oo IntestinoIntestino
Delgado,Delgado, suasua VísceraVíscera acopladaacoplada..

--OO segundosegundo ascendeascende aoao longolongo dodo esôfago,esôfago, passandopassando pelapela gargantagarganta ee--OO segundosegundo ascendeascende aoao longolongo dodo esôfago,esôfago, passandopassando pelapela gargantagarganta ee
basebase dada língua,língua, indoindo terminarterminar emem contatocontato comcom osos tecidostecidos queque
envolvemenvolvem oo olhoolho..

--OO terceiro,terceiro, cruzacruza oo Pulmão,Pulmão, indoindo emergiremergir nono ocooco axilar,axilar, ondeonde iniciainicia
seuseu trajetotrajeto superficialsuperficial correndocorrendo pelapela faceface medialmedial dodo braço,braço, passandopassando
pelapela pregaprega dodo cotovelocotovelo ee antebraço,antebraço, sobresobre aa ulna,ulna, palmapalma indoindo
terminarterminar nono ânguloângulo unguealungueal medianomediano dodo dedodedo mínimo,mínimo, ondeonde dede
conectaconecta comcom seuseu MeridianoMeridiano AcopladoAcoplado atravésatravés dede ramoramo secundáriosecundário..



TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO 
DO MERIDIANO DO CORAÇÃODO MERIDIANO DO CORAÇÃO







AsAs DoençasDoenças dodo CoraçãoCoração dede dividemdividem emem doisdois gruposgrupos::
VazioVazio ee PlenitudePlenitude

VAZIOVAZIO -- INSUFICIÊNCIAINSUFICIÊNCIA

OO indivíduoindivíduo apresentaapresenta temortemor aoao frio,frio, melhorandomelhorando comcom oo calorcalor;;
--respiraçãorespiração fracafraca;;--respiraçãorespiração fracafraca;;
--transpiraçãotranspiração profundaprofunda;;
--teztez ee língualíngua pálidaspálidas;;
--lábioslábios azuladosazulados;;
--pulsopulso fracofraco;;
--mentemente:: vertigensvertigens;; àsàs vezesvezes síncope,síncope, perturbaçãoperturbação..



ETIOPATOGENIAETIOPATOGENIA

AsAs causascausas dede enfraquecimentoenfraquecimento dodo Qi,Qi, dodo sanguesangue ee dodo YangYang dodo
coraçãocoração podempodem estarestar emem relaçãorelação comcom::

--umauma doençadoença agudaaguda ee violentaviolenta;;
--umauma doençadoença crônicacrônica;;
--velhicevelhice;;
--fatorfator hereditáriohereditário;;
--fraquezafraqueza constitucionalconstitucional;;--fraquezafraqueza constitucionalconstitucional;;
--quandoquando oo impulsoimpulso dadodado aoao sanguesangue éé fracofraco aa circulaçãocirculação éé
lenta,lenta, oo sanguesangue nãonão sobe,sobe, aa teztez éé descorada,descorada, aa mentemente nãonão éé
bembem nutrida,nutrida, amnésiaamnésia;;
--háhá perdaperda dede controlecontrole dada superfíciesuperfície dodo corpo,corpo, háhá umum
aumentoaumento dede transpiraçãotranspiração;;
--osos sinaissinais agravamagravam--sese:: apresentaapresenta confusãoconfusão mental,mental, pulsopulso
prestesprestes aa parar,parar, síncopesíncope..



RELAÇÃORELAÇÃO COMCOM AA MEDICINAMEDICINA OCIDENTALOCIDENTAL

NasNas doençasdoenças gravesgraves crônicacrônica (( II..CC..CC.. ));;
DoençasDoenças queque apresentamapresentam diminuiçãodiminuição dodo metabolismometabolismo;;

--anemiasanemias;;
--desidrataçãodesidratação agudaaguda consecutivas,consecutivas, porpor transpiraçãotranspiração
profunda,profunda, ouou apósapós vômitosvômitos ee diarréiasdiarréias dasdas gastroenteritesgastroenteritesprofunda,profunda, ouou apósapós vômitosvômitos ee diarréiasdiarréias dasdas gastroenteritesgastroenterites
agudasagudas;;
--falhasfalhas cardíacascardíacas (( DoençasDoenças dede Chagas,Chagas, Endocardites,Endocardites,
InsuficiênciaInsuficiência dasdas válvulas)válvulas);;
--osos colapsoscolapsos;;
--doençasdoenças queque apresentamapresentam InsuficiênciasInsuficiências vascularesvasculares..



PLENITUDEPLENITUDE -- EXCESSOEXCESSO

OO indivíduoindivíduo iráirá apresentarapresentar::
--rostorosto avermelhadoavermelhado;;
--bocaboca seca,seca, sedesede;;
--pulsaçãopulsação rápidarápida;;
--língualíngua amareladaamarelada ee gordurosagordurosa;;
--cansaçocansaço excessivoexcessivo;;
--precardialgiasprecardialgias;;--precardialgiasprecardialgias;;
--insônia,insônia, agitação,agitação, abundânciaabundância dede sonhos,sonhos, estadoestado dede
excitação,excitação, agressividade,agressividade, delíriodelírio verbal,verbal, choroschoros ee risosrisos semsem
causacausa;;
--micçãomicção dolorosa,dolorosa, urinaurina escuraescura àsàs vezesvezes comcom sanguesangue..



RELAÇÃORELAÇÃO COMCOM AA MEDICINAMEDICINA OCIDENTALOCIDENTAL

--ulceraçõesulcerações bucalbucal;;
--ateromaateroma coronarianocoronariano;;
--enfartoenfarto dede miocárdiomiocárdio;;
--hipertensãohipertensão;;--hipertensãohipertensão;;

doençasdoenças mentaismentais emem geral,geral, emem particularparticular osos estadosestados maníacos,maníacos,
histeria,histeria, esquizofrenia,esquizofrenia, epilepsiasepilepsias..



MERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOSMERIDIANOS
PRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAIS



C1 C1 -- TCHI TSIUANTCHI TSIUAN

Localização:Localização:

Oco axilar, entre os tendões, Oco axilar, entre os tendões, 
sobre a artéria axilar.sobre a artéria axilar.

Indicação:Indicação: É indicado para É indicado para 
dores cardíacas, costais, dores cardíacas, costais, 
insuficiência circulatória do insuficiência circulatória do 
braço e dores no cotovelo, braço e dores no cotovelo, 
sudorese, usado nas seqüelas do sudorese, usado nas seqüelas do 
AVC.AVC.



C3 C3 –– CHAOCHAO

"Pequeno Mar“"Pequeno Mar“

"Alegria de Viver“"Alegria de Viver“

LocalizaçãoLocalização: Com braço flexionado, : Com braço flexionado, 
localizaremos o ponto na extremidade localizaremos o ponto na extremidade 
medial da prega do cotovelo, na medial da prega do cotovelo, na 
depressão anterior do epicôndilo depressão anterior do epicôndilo 
medial do úmero.medial do úmero.

IndicaçõesIndicações: Ponto: Ponto "HO" do "HO" do IndicaçõesIndicações: Ponto: Ponto "HO" do "HO" do 
Meridiano, correspondente ao Meridiano, correspondente ao 
elemento água, usado em dores elemento água, usado em dores 
cardíacas acompanhadas de náuseas, cardíacas acompanhadas de náuseas, 
vômitos, entumecimento do braço, vômitos, entumecimento do braço, 
tremor nas mãos. Estados de fraqueza tremor nas mãos. Estados de fraqueza 
e baixa resistência no jovem, tristeza, e baixa resistência no jovem, tristeza, 
depressão. Ponto usado para depressão. Ponto usado para 
desobstruir o meridiano do coração.desobstruir o meridiano do coração.



C4 C4 -- LING TAOLING TAO

"Via Do Imaterial""Via Do Imaterial"

Localização: Localização: Ponto Ponto "King""King" do do 
Meridiano, correspondente ao Meridiano, correspondente ao 
elemento metal, localizado a um e elemento metal, localizado a um e 
meio meio TsunTsun da prega do punho, sobre a da prega do punho, sobre a 
artéria cubital, é indicado para o artéria cubital, é indicado para o artéria cubital, é indicado para o artéria cubital, é indicado para o 
tratamento de histeria, precardialgias, tratamento de histeria, precardialgias, 
dores articulares, principalmente no dores articulares, principalmente no 
cotovelo e punho e convulsões, mágoa cotovelo e punho e convulsões, mágoa 
e/ ou medo exagerado.e/ ou medo exagerado.

Indicação: Indicação: Atua sobre as articulação Atua sobre as articulação 
e ossos em geral, acalma a mente.e ossos em geral, acalma a mente.



C5 C5 -- TRONG LITRONG LI

“Comunicação com o Interior”“Comunicação com o Interior”

Localização: Localização: Ponto Ponto "Lo""Lo" do do 
Meridiano, de onde saem os vasos Meridiano, de onde saem os vasos 
"Lo""Lo" transversal e longitudinal. Ponto transversal e longitudinal. Ponto 
da porção profunda do Meridiano da porção profunda do Meridiano 
localizado na mesma linha do ponto localizado na mesma linha do ponto 
anterior, a um anterior, a um Tsun Tsun da prega do da prega do 
punho.punho.punho.punho.

Indicação:Indicação: Deve ser usado em casos Deve ser usado em casos 
de taquicardia com angústia, medo, de taquicardia com angústia, medo, 
histeria, disartria, astenia, bradicardia, histeria, disartria, astenia, bradicardia, 
visão turva, afasia com endurecimento visão turva, afasia com endurecimento 
da língua, dores no punho e braço. da língua, dores no punho e braço. 
Hematuria, sensação de calor ao Hematuria, sensação de calor ao 
urinar.urinar.



6C (YIN TCHI)6C (YIN TCHI)-- “Sede do “Sede do 

Yin”Yin”

LocalizaçãoLocalização: Localiza: Localiza--se a se a 
meio meio TsunTsun da prega do punho, da prega do punho, 
por sobre a artéria cubital.por sobre a artéria cubital.

Indicação:Indicação: Ponto utilizado Ponto utilizado Indicação:Indicação: Ponto utilizado Ponto utilizado 
em doenças agudas e em doenças agudas e 
dolorosas, deve ser usado dolorosas, deve ser usado 
sempre que houver alguma sempre que houver alguma 
perturbação da circulação, perturbação da circulação, 
tremores noturnos, histeria tremores noturnos, histeria 
mental.mental.



C7 C7 -- SHENN MENNSHENN MENN

"Porta Do Espírito“"Porta Do Espírito“

Ponto IuPonto Iu

Localização:Localização: Em um oco no bordo Em um oco no bordo 
interno do pisiforme, sobre a prega do interno do pisiforme, sobre a prega do 
punho, deve ser punturado com punho, deve ser punturado com 
agulha muito fina, em ângulo oblíquo agulha muito fina, em ângulo oblíquo 
e com alguma profundidade.e com alguma profundidade.

Indicação:Indicação: dor cardíaca com desejo dor cardíaca com desejo Indicação:Indicação: dor cardíaca com desejo dor cardíaca com desejo 
de bebidas geladas, calafrios de longa de bebidas geladas, calafrios de longa 
duração,  calor na palma da mão. Em duração,  calor na palma da mão. Em 
casos de desordens mentais, insônia, casos de desordens mentais, insônia, 
pesadelos, epilepsia, taquicardia, pesadelos, epilepsia, taquicardia, 
hipertensão arterial, crise de asma, hipertensão arterial, crise de asma, 
inflamação no útero.inflamação no útero.



C8 C8 -- CHAO FOU CHAO FOU 

"Pequena Víscera“"Pequena Víscera“

Ponto YongPonto Yong

Localização:Localização: Entre o 4º e o 5º Entre o 4º e o 5º 
metacarpo.metacarpo.metacarpo.metacarpo.

Indicação:Indicação: Retenção de urina, Retenção de urina, 
prurido vulvar,  enurese, contratura de prurido vulvar,  enurese, contratura de 
dupytren. Memória, psicose, ulcera dupytren. Memória, psicose, ulcera 
bucais, insônia e sonhos.bucais, insônia e sonhos.



C9  C9  -- CHAO TCHONG CHAO TCHONG 

"Pequeno Assalto“"Pequeno Assalto“

Ponto TsingPonto Tsing

Localização:  Localização:  No ângulo ungueal medial No ângulo ungueal medial 
do dedo mínimo. Ponto de onde sai um do dedo mínimo. Ponto de onde sai um 
ramo secundário que vai originar o ramo secundário que vai originar o 
Meridiano Principal do Intestino Delgado.Meridiano Principal do Intestino Delgado.

Indicação:Indicação: Utilizado em conjunto com o Utilizado em conjunto com o 
IG1 numa técnica chamada "Postura dos IG1 numa técnica chamada "Postura dos 
opostos", para o tratamento de febres opostos", para o tratamento de febres opostos", para o tratamento de febres opostos", para o tratamento de febres 
intermitentes. Também em estados intermitentes. Também em estados 
alternantes de alegria e cólera, afecções alternantes de alegria e cólera, afecções 
devidas ao vento, náuseas e vômitos, devidas ao vento, náuseas e vômitos, 
palpitações, opressão torácica e doenças palpitações, opressão torácica e doenças 
mentais, odor fétido dos órgãos genitais, mentais, odor fétido dos órgãos genitais, 
cotovelo de tenista, depressão, fraqueza cotovelo de tenista, depressão, fraqueza 
física, psíquica e cardíaca, utilizado para física, psíquica e cardíaca, utilizado para 
restaurar a consciência, usado em casos restaurar a consciência, usado em casos 
AVC.AVC.
















