


MERIDIANO DO RIMMERIDIANO DO RIM

ElementoElemento :: ÁguaÁgua..
HorárioHorário :: 1717 àsàs 1919 hshs..
EstaçãoEstação :: InvernoInverno..
YINYIN (Shao(Shao Yin)Yin) –– NívelNível EnergéticoEnergético (R(R –– C)C)

ÉÉ umum MeridianoMeridiano importanteimportante poispois regularegula alémalém dada águaágua dodo nossonosso organismo,organismo, ee responsávelresponsável pelospelos
ossosossos ((esqueletos)esqueletos).. ÉÉ umum órgãoórgão Yin,Yin, dodo elementoelemento águaágua.. SeuSeu horáriohorário dede circulaçãocirculação máximamáxima dede energiaenergia éé
entreentre 1717 ee 1919 hh.. SeguindoSeguindo oo MeridianoMeridiano dada BexigaBexiga ee procedendoprocedendo oo MeridianoMeridiano SexoSexo--CirculaçãoCirculação..

TEMTEM ASAS SEGUINTESSEGUINTES FUNÇÕESFUNÇÕES::
TemTem asas funçõesfunções fisiológicasfisiológicas dede armazenararmazenar oo JingJing (Essência),(Essência), controlarcontrolar osos líquidos,líquidos, receberreceber oo Qi,Qi,

controlarcontrolar osos ossos,ossos, gerargerar aa medulamedula ee chegarchegar aoao cérebrocérebro.. OsOs RinsRins relacionamrelacionam--sese comcom osos cincoscincos sentidossentidos dada
seguinteseguinte formaforma:: osos RinsRins comunicamcomunicam--sese comcom asas orelhasorelhas (ouvidos),(ouvidos), oo ânusânus ee aa uretrauretra queque sãosão aberturasaberturas dosdos
RinsRins ee sese refletemrefletem nosnos cabeloscabelos..



Os Rins governam a ÁguaOs Rins governam a Água

AA regulaçãoregulação dosdos líquidoslíquidos orgânicosorgânicos queque éé emem grandegrande parteparte devidadevida àà atividadeatividade dodo QiQi dosdos RinsRins..
EmEm seuseu ciclociclo normalnormal aa ÁguaÁgua passapassa pelopelo EstômagoEstômago queque aa recebe,recebe, pelopelo BaçoBaço queque aa transforma,transforma,

pelopelo PulmãoPulmão queque aa distribuidistribui;; atravessaatravessa osos TrêsTrês Aquecedores,Aquecedores, oo queque éé puropuro vaivai parapara osos órgãos,órgãos, oo queque éé
impuroimpuro sese transformatransforma emem suorsuor ee urinasurinas queque sãosão expulsosexpulsos dodo corpocorpo..

QuandoQuando aa atividadeatividade dodo QiQi RimRim estáestá correta,correta, aa açãoação "de"de abrir"abrir" ee "fechar""fechar" éé regularregular.. ""AbrirAbrir""
correspondecorresponde aa expulsarexpulsar osos líquidoslíquidos emem excessoexcesso.. ""FecharFechar"" ,, aa guardarguardar nono organismoorganismo aa águaágua dada qualqual sesecorrespondecorresponde aa expulsarexpulsar osos líquidoslíquidos emem excessoexcesso.. ""FecharFechar"" ,, aa guardarguardar nono organismoorganismo aa águaágua dada qualqual sese
precisaprecisa..

SeSe aa atividadeatividade dosdos RinsRins forfor anormal,anormal, haveráhaverá umum obstáculoobstáculo nana renovaçãorenovação dada águaágua comcom produçãoprodução
dede edemas,edemas, micçãomicção difícildifícil.. OO SuSu WeiWei declaradeclara:: "Quando"Quando sese fazfaz malmal aa abertura,abertura, aa águaágua sese acumula,acumula, aa águaágua
transbordatransborda dede todotodo ladolado sobsob aa pele,pele, eiseis porqueporque oo corpocorpo ficafica inchado"inchado"..

Os Rins asseguram a recepção do QiOs Rins asseguram a recepção do Qi

É o pulmão que comanda a respiração, entretanto o ar inspirado deve descer até aos Rins para ser por eles É o pulmão que comanda a respiração, entretanto o ar inspirado deve descer até aos Rins para ser por eles 
"recepcionado" e retido. Quando a atividade funcional dos Rins está equilibrada, a recepção da inalação é "recepcionado" e retido. Quando a atividade funcional dos Rins está equilibrada, a recepção da inalação é 
normal e a respiração regular. Porém, se a função renal estiver danificada, os Rins não podem receber a normal e a respiração regular. Porém, se a função renal estiver danificada, os Rins não podem receber a 
inalação e, ao menor esforço, há dificuldade respiratória e asma; por isso diz o adágio:inalação e, ao menor esforço, há dificuldade respiratória e asma; por isso diz o adágio: "O Pulmão rege a "O Pulmão rege a 
inspiração do Qi, os Rins regem a recepção do Qi".inspiração do Qi, os Rins regem a recepção do Qi".



Os rins produzem a medula, governa os ossos,Os rins produzem a medula, governa os ossos,
sua manifestação está nos cabelos.sua manifestação está nos cabelos.

O Su Wen diz: O Su Wen diz: "os Rins produzem a medula dos ossos". Diz também: "os Rins regem os ossos". "os Rins produzem a medula dos ossos". Diz também: "os Rins regem os ossos". 
Quando o Jing dos Rins é abundante, há grande quantidade de medula, o esqueleto é vigoroso, a cabeleira Quando o Jing dos Rins é abundante, há grande quantidade de medula, o esqueleto é vigoroso, a cabeleira 
opulenta.opulenta.

Uma insuficiência da medula suscitará vertigem, amnésia, mente obtusa.Uma insuficiência da medula suscitará vertigem, amnésia, mente obtusa.
Se a fonte de produção da medula estiver defeituosa, os ossos serão quebradiços e frágeis. Se a fonte de produção da medula estiver defeituosa, os ossos serão quebradiços e frágeis. Se a fonte de produção da medula estiver defeituosa, os ossos serão quebradiços e frágeis. Se a fonte de produção da medula estiver defeituosa, os ossos serão quebradiços e frágeis. 

Assim:Assim:
A) A) Uma insuficiência do Jing inato pode se manifestar nas crianças por um atraso no fechamento da Uma insuficiência do Jing inato pode se manifestar nas crianças por um atraso no fechamento da 
fontanela, pertubações do crescimento e deformações ósseas.fontanela, pertubações do crescimento e deformações ósseas.
B) B) Uma insuficiência do Jin inato e adquirido dos Rins, devido a um ferimento por energia patogênica se Uma insuficiência do Jin inato e adquirido dos Rins, devido a um ferimento por energia patogênica se 
manifestará por: lombos e joelhos cansados e sem força, impotência dos membros inferiores, tornando o manifestará por: lombos e joelhos cansados e sem força, impotência dos membros inferiores, tornando o 
andar difícil (paralisia Wei). O Su Wei determina:andar difícil (paralisia Wei). O Su Wei determina: "No excesso de calor dos Rins, os lombos ficam "No excesso de calor dos Rins, os lombos ficam 
anquilosados, os ossos se ressecam, as medulas se adelgaçam e desenvolveanquilosados, os ossos se ressecam, as medulas se adelgaçam e desenvolve--se uma atrofia dos se uma atrofia dos 
ossos.ossos.
C)C)Os dentes sendo considerados como o excedente dos ossos, quando o Jing dos Rins está insuficiente, os Os dentes sendo considerados como o excedente dos ossos, quando o Jing dos Rins está insuficiente, os 
dentes ficam abalados e podem cair.dentes ficam abalados e podem cair.
"A manifestação externa dos Rins está na cabeleira . Por conseguinte, o crescimento, a queda, o brilho ou o "A manifestação externa dos Rins está na cabeleira . Por conseguinte, o crescimento, a queda, o brilho ou o 
ressecamento dos cabelos, estão ligados ao estado do Jing dos Rins.ressecamento dos cabelos, estão ligados ao estado do Jing dos Rins.”Quando o Jing dos rins é  ”Quando o Jing dos rins é  
abundante, a cabeleira é opulenta; quando na velhice, o Jing dos Rins declina, os cabelos abundante, a cabeleira é opulenta; quando na velhice, o Jing dos Rins declina, os cabelos 
embranquecem e caem".embranquecem e caem".



"O Qi dos rins vai às orelhas, quando os Rins estão em harmonia, os ouvidos podem ouvir os 5 "O Qi dos rins vai às orelhas, quando os Rins estão em harmonia, os ouvidos podem ouvir os 5 
sons".sons". Um Jing Qi dos Rins insuficiente, acarretará  diminuição da audição. Nas pessoas idosas, o Um Jing Qi dos Rins insuficiente, acarretará  diminuição da audição. Nas pessoas idosas, o 
desaparecimento de uma parte importante do Jing dos Rins, é a causa da surdez.desaparecimento de uma parte importante do Jing dos Rins, é a causa da surdez.
Os Rins controlam a excreção das urinas pela Bexiga. E uma insuficiência do Yang dos Rins suscitará Os Rins controlam a excreção das urinas pela Bexiga. E uma insuficiência do Yang dos Rins suscitará 
polaciúria, enurese ou oligúria, até mesmo retenção de urina.polaciúria, enurese ou oligúria, até mesmo retenção de urina.
Do mesmo modo, a emissão das fezes está ligada à atividade dos Rins. Se o Yin dos Rins for insuficiente, Do mesmo modo, a emissão das fezes está ligada à atividade dos Rins. Se o Yin dos Rins for insuficiente, 
as fezes serão duras, escassas e secas. Quando o Qi dos Rins não é vigoroso, há diarréia.as fezes serão duras, escassas e secas. Quando o Qi dos Rins não é vigoroso, há diarréia.
Min Men significa a Min Men significa a "Porta da Vida""Porta da Vida". É o elemento essencial que mantém a vida do corpo.. É o elemento essencial que mantém a vida do corpo.Min Men significa a Min Men significa a "Porta da Vida""Porta da Vida". É o elemento essencial que mantém a vida do corpo.. É o elemento essencial que mantém a vida do corpo.
A teoria de Ming Men faz parte da teoria dos Zang Fu. Nos 5  Zang, os órgãos são únicos, só o Rim é duplo, A teoria de Ming Men faz parte da teoria dos Zang Fu. Nos 5  Zang, os órgãos são únicos, só o Rim é duplo, 
o que fez o Nan Jing, em sua 22  a. dificuldade, dizer: o que fez o Nan Jing, em sua 22  a. dificuldade, dizer: "os Rins são dois, mas não são os"os Rins são dois, mas não são os dois Rins, o da dois Rins, o da 
esquerda e o Rim, o da direita é Ming Men"esquerda e o Rim, o da direita é Ming Men". Essa asseveração foi, entretanto, posta em dúvida, pois pela . Essa asseveração foi, entretanto, posta em dúvida, pois pela 
evidência, a estrutura dos dois Rins é a mesma, hoje alguns outros consideram que a Supra Renal é que evidência, a estrutura dos dois Rins é a mesma, hoje alguns outros consideram que a Supra Renal é que 
armazena o Ming Men.(Kaujman).armazena o Ming Men.(Kaujman).



PATOLOGIAPATOLOGIA

YangYang dosdos RinsRins:: asteniaastenia mental,mental, friofrio ee dordor nosnos lomboslombos ee joelhosjoelhos.. CorpoCorpo ee membrosmembros frios,frios, micçõesmicções
repetidas,repetidas, impotênciaimpotência sexual,sexual, ejaculaçãoejaculação precoce,precoce,
NasNas mulheresmulheres esterilidadeesterilidade (Útero(Útero Frio)Frio)..
YinYin dosdos RinsRins:: vertigens,vertigens, ofuscamentos,ofuscamentos, açufenos,açufenos, amnésia,amnésia, insônia,insônia, regiãoregião lombarlombar ee joelhosjoelhos cansadoscansados
ee flácidosflácidos.. CalorCalor nasnas palmaspalmas dasdas mãosmãos ee solassolas dosdos pés,pés, calorcalor ee opressãoopressão precordialprecordial..

TRAJETO DO MERIDIANOTRAJETO DO MERIDIANO

Corre para cima e tem 27 pontos de cada lado, inicia-se na planta do pé, sobe pela face interna do mesmo,
face interna da perna e da coxa, percorre o Abdômen e o Tórax, próximo da linha mediana, e termina sob a
clavícula. Atua sobre o rim e glândulas supra-renais contribuindo para a purificação do sangue.

Realiza conexões internas, com nos Rins (Supra-Renal), Bexiga. Outro ramo sobe internamente
o abdômen e Tórax ascendendo pelo pescoço e atingindo a raiz da língua (parte posterior da língua).



TRAJETÓRIA E PROFUNDO TRAJETÓRIA E PROFUNDO 
MERIDIANO DO RIMMERIDIANO DO RIM



R1 (YONGQUAN) R1 (YONGQUAN) -- Fonte Ardente/JornanteFonte Ardente/Jornante

LocalizadoLocalizado:: NoNo centrocentro dada solasola dosdos pés,pés, nana junção,junção, entreentre 11//33 anterioranterior ee 22//33 posterioresposteriores dada solasola (o(o
comprimentocomprimento nãonão éé referido)referido).. IndicaçõesIndicações parapara choques,choques, insolação,insolação, hipertensão,hipertensão, hemorragiahemorragia cerebral,cerebral,
convulsõesconvulsões infantis,infantis, histeria,histeria, epilepsia,epilepsia, faltafalta dede memória,memória, inflamaçãoinflamação emem genitais,genitais, esterelidade,esterelidade, miocarditemiocardite..

R2 (RANGU) R2 (RANGU) -- Vale em Fogo/ Vale IluminadoVale em Fogo/ Vale IluminadoR2 (RANGU) R2 (RANGU) -- Vale em Fogo/ Vale IluminadoVale em Fogo/ Vale Iluminado

LocalizadoLocalizado:: NaNa depressãodepressão dada bordaborda inferiorinferior dada tuberosidadetuberosidade dodo ossoosso navicularnavicular.. IndicaçõesIndicações:: convulsõesconvulsões
infantis,infantis, pruridoprurido genital,genital, infecçãoinfecção dodo tratotrato urinário,urinário, diabetesdiabetes melitos,melitos, inflamaçãoinflamação nono escroto,escroto, edemaedema nosnos pés,pés,
suoressuores noturnos,noturnos, umum pépé friofrio ee outrooutro quente,quente, retençãoretenção urináriaurinária..

R3 (TAIXI) R3 (TAIXI) -- Torrente Suprema/Vale SupremoTorrente Suprema/Vale Supremo

LocalizadoLocalizado:: NoNo pontoponto médiomédio dada linhalinha entreentre aa pontaponta dodo maléolomaléolo medialmedial ee oo tendãotendão dede AquilesAquiles.. IndicaçõesIndicações
parapara nefrite,nefrite, cistite,cistite, enurese,enurese, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, paralisiaparalisia dada extremidadeextremidade inferior,inferior, odotalgia,odotalgia, diabete,diabete,
fadigafadiga ee insensibilidadeinsensibilidade nosnos péspés



R4 (DASZHONG)

Localizado: Inferior e posteriormente ao maléolo medial, na inserção do tendão de Aquiles.
Indicações para asma, malária, neurastenia, histeria, retenção urinária, dor de garaganta, dor no calcanhar,
etc.

R5 (SHUIQUAN)R5 (SHUIQUAN)

Localizado: 1 polegada abaixo do ponto Taixi (R3). Indicações para anemia, prolapso uterino, miopia,
etc.

R6 (ZHAOHAI)

Localizado: 1polegada abaixo da ponta do maléolo medial. Indicações para menstruação irregular,
neurastenia, epilepsia, constipação, faringolaringite.

R7 (FLUIU) - Corrente de Retorno/"Confiança Mútua"

Localizado: 2 polegadas diretamente acima do ponto Taixi (R3). Indicações para nefrite, sudorese
noturna, lombar, infecção do trato uterino, edema, língua seca, dores nos dentes e gengivas, paralisia das
pernas, hemorróida, sensação de calor ou frio nos osso.



R8 (JIAOXIN)R8 (JIAOXIN)

LocalizadoLocalizado:: AnteriormenteAnteriormente aoao pontoponto fluiufluiu ee posteriormenteposteriormente àà bordaborda medialmedial dada tíbiatíbia.. IndicaçõesIndicações parapara
menstruaçãomenstruação irregular,irregular, menorragia,menorragia, retençãoretenção urinária,urinária, constipação,constipação, dordor nana porçãoporção medialmedial dada extremidadeextremidade
inferiorinferior..

R9 (ZHUBIN)R9 (ZHUBIN)R9 (ZHUBIN)R9 (ZHUBIN)

LocalizadoLocalizado:: NaNa linhalinha entreentre oo pontoponto TaixiTaixi (R(R33)) ee oo pontoponto Xingu,Xingu, nana terminaçãoterminação inferiorinferior dodo corpocorpo medialmedial dodo
músculomúsculo.. IndicaçõesIndicações parapara menorragia,menorragia, doresdores nasnas pernaspernas..

NaNa gravidezgravidez interrompeinterrompe asas transmissõestransmissões dodo QiQi ReversoReverso Hereditário,Hereditário, ancestraisancestrais ee negativosnegativos..

R10 (YING) R10 (YING) -- Vale Ying/"Vale do Yin"Vale Ying/"Vale do Yin"

LocalizadoLocalizado:: NaNa porçãoporção medialmedial dada fossafossa poplíteal,poplíteal, entreentre osos tendõestendões dosdos músculosmúsculos semitendinososemitendinoso ee
semimembranososemimembranoso.. LocalizaLocaliza--sese oo pontoponto comcom oo joelhojoelho flexionadoflexionado.. IndicaçõesIndicações parapara infeçãoinfeção dodo tratotrato urináriourinário
retençãoretenção urinária,urinária, micçãomicção noturna,noturna, impotência,impotência, menorragia,menorragia, hérniahérnia inguial,inguial, doençasdoenças nana porçãoporção medialmedial dodo
joelho,joelho, urinaurina amarelaamarela escura,escura, salivaçãosalivação abundanteabundante..



R11 (HENGGU)R11 (HENGGU)

LocalizadoLocalizado:: NaNa bordaborda superiorsuperior dasdas sínfisesínfise púbicapúbica.. 00,,55 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao pontoponto QuguQugu.. IndicaçõesIndicações
parapara retençãoretenção urinária,urinária, micçãomicção noturna,noturna, doresdores nono pênispênis..

R12 (DAHE)R12 (DAHE)R12 (DAHE)R12 (DAHE)

LocalizadoLocalizado:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo pontoponto HengguHenggu.. IndicaçõesIndicações parapara micçãomicção noturna,noturna, doresdores nono pênispênis..

R13 (QIXUE)R13 (QIXUE)

LocalizadoLocalizado:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo pontoponto DaheDahe.. IndicaçõesIndicações parapara menstruaçãomenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia,
esterilidade,esterilidade, infecçãoinfecção dodo tratotrato urinário,urinário, diarréia,diarréia, etcetc..

R14 (SIMAN)R14 (SIMAN)

LocalizadoLocalizado:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo pontoponto QixueQixue.. IndicaçõesIndicações parapara menstruaçãomenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia,
esterelidade,esterelidade, infecçãoinfecção dodo tratotrato urinária,urinária, diarréia,diarréia, etcetc..



R15 (ABDÔMEN ZHONGZHU)

Localizado: 1 polegada acima do ponto Siman. Indicações para menstruação irregular, lombar, dor
abdominal, constipação.

R16 (HUANGSHU)

Localizado: 1 polegada acima do ponto Abdômen Zhongzhu. 0,5 polegada lateralmente ao umbigo.
Indicações para espasmo gástrico, dor hernária, enterite, constipação habitual, soluço, etc.

R17 (SHANGQU)

Localizado: 1 polegada acima do ponto Huangshu. Indicações para gastralgia, soluço, dor hernária,
perionite, etc.

R18 (SHIGUAN)

Localizado: 1 polegada acima ao ponto Shanggu. Indicações para gastralgia, soluço, constipação,
espasmo esofágico, etc.

R19 (YINDU)

Localizado: 1 polegada acima do ponto shiguan. Indicações efisema, pleurite, malária, distenção
abdominal, dor abdominal.



R20 (ABDÔMEN R20 (ABDÔMEN -- TANGGU)TANGGU)

LocalizadoLocalizado:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo pontoponto YinduYindu.. IndicaçõesIndicações parapara rigidezrigidez dodo pescoço,pescoço, epilepsia,epilepsia, palpitação,palpitação,
nevralgianevralgia intercostal,intercostal, vômitos,vômitos, diarréia,diarréia, etcetc..

R21 (YOUMEN)R21 (YOUMEN)

LocalizadoLocalizado:: 11 polegadapolegada acimaacima dodo pontoponto AbdômenAbdômen TongguTonggu.. IndicaçõesIndicações parapara dordor ee distensãodistensão dede tóraxtórax baixo,baixo,
dordor epigástrica,epigástrica, espasmoespasmo gástrico,gástrico, etcetc..

R22 (BULANG)R22 (BULANG)

LocalizadoLocalizado:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao vasovaso concepçãoconcepção nono 55ºº espaçoespaço intercostalintercostal.. IndicaçõesIndicações parpar plerite,plerite,
nevralgianevralgia intercostal,intercostal, rinite,rinite, gastrite,gastrite, bronquitebronquite..

R23 (SHENFENG)R23 (SHENFENG)

LocalizadoLocalizado:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao VasoVaso ConcepçãoConcepção nono 44ºº espaçoespaço intercostalintercostal.. IndicaçõesIndicações parapara
pleurite,pleurite, bronquite,bronquite, mastite,mastite, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, etcetc..



R24 (LINGXU)R24 (LINGXU)

LocalizadoLocalizado:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao vasovaso consepção,consepção, nono 33ºº espaçoespaço intercostalintercostal.. IndicaçõesIndicações parapara
nevralgianevralgia interocstal,interocstal, bronquite,bronquite, vômitos,vômitos, mastite,mastite, etcetc..

R25 (SHENCANG)R25 (SHENCANG)

LocalizadoLocalizado:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao VasoVaso Concepção,Concepção, nono 22ºº espaçoespaço intercostalintercostal.. IndicaçõesIndicações parapara
bronquite,bronquite, vômitos,vômitos, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, etcetc..

R26 (YUZHONG)R26 (YUZHONG)

LocalizadoLocalizado:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao VasoVaso concepção,concepção, nono 11ºº espaçoespaço intercostalintercostal.. IndicaçõesIndicações parapara oo
mesmomesmo queque oo pontoponto ShencangShencang..

R27 (SHUFU)R27 (SHUFU)

LocalizadoLocalizado:: NaNa bordaborda inferiorinferior dada clavícula,clavícula, 22 polegadaspolegadas lateramentelateramente aoao VasoVaso ConcepçãoConcepção.. IndicaçõesIndicações parapara
bronquite,bronquite, asma,asma, dordor toráxica,toráxica, vômitos,vômitos, distençãodistenção abdominal,abdominal, etcetc..



PontoPonto dede TonificaçãoTonificação RR 77 :: deficiênciadeficiência dede funcionamentofuncionamento renal,renal, insuficiênciainsuficiência suprasupra--renal,renal,
hipotensão,hipotensão, excessoexcesso dede transpiração,transpiração, rigidezrigidez dada coluna,coluna, peritoniteperitonite..

PontoPonto dede DispersãoDispersão RR 11 :: epilepsia,epilepsia, amnésia,amnésia, vertigens,vertigens, distúrbiosdistúrbios nasaisnasais ee oculares,oculares, cefaléias,cefaléias,
asma,asma, bronquite,bronquite, insuficiênciainsuficiência urinária,urinária, esterilidadeesterilidade feminina,feminina, hipertensãohipertensão..

PontoPonto fontefonte RR 33 :: esgotamento,esgotamento, espasmos,espasmos, amigdalite,amigdalite, traqeíte,traqeíte, acúfenos,acúfenos, asma,asma, bronquite,bronquite,
distúbiosdistúbios circulatórios,circulatórios, prisãoprisão dede ventreventre ouou diarréia,diarréia, vômitos,vômitos, anginasanginas..

PontoPonto LoLo RR 44 :: emotividade,emotividade, temor,temor, agitação,agitação, asma,asma, disfonia,disfonia, anúria,anúria, prisãoprisão dede ventreventre..

PONTOS PRINCIPAISPONTOS PRINCIPAIS

PontoPonto LoLo RR 44 :: emotividade,emotividade, temor,temor, agitação,agitação, asma,asma, disfonia,disfonia, anúria,anúria, prisãoprisão dede ventreventre..
RR 22 :: segundosegundo pontoponto dede dispersão,dispersão, cistite,cistite, incontinênciaincontinência dada urina,urina, suoressuores abundantes,abundantes, fazfaz

descerdescer aa pressãopressão mínima,mínima, dismenorréia,dismenorréia, faringite,faringite, espasmosespasmos dodo útero,útero, convulsõesconvulsões dasdas criançascrianças..
RR 66 :: insônia,insônia, esgotamento,esgotamento, melancolia,melancolia, distúrbiosdistúrbios dada menopausa,menopausa, amigdaliteamigdalite..
RR 99 :: utilizautiliza--sese durantedurante aa gravidezgravidez parapara interromperinterromper asas transmissõestransmissões hereditáriashereditárias ouou ancestraisancestrais

negativasnegativas..
RR 1111 :: pontoponto dede alarmealarme dada CirculaçãoCirculação--SexualidadeSexualidade..
RR 2626 :: asma,asma, bronquite,bronquite, vômitosvômitos..
RR 2727 :: tosse,tosse, fadiga,fadiga, asmaasma..
AlémAlém dosdos PontosPontos WuWu ShuShu AntigosAntigos:: RR11,, RR22,, RR33,, RR77,, RR1010..
OO vasovaso ShaoShao--YinYin dodo pépé.. EmergeEmerge dodo pontoponto YongYong--quanquan (fonte(fonte jorrante)jorrante) centrípeta,centrípeta, nºnº dosdos RinsRins nono

meiomeio dada solasola dodo pépé (na(na junçãojunção entreentre 11//33 anterioranterior ee osos 22//33 posterioresposteriores dada solasola dodo pé)pé) ee terminatermina emem umauma
depressão,depressão, nono pontoponto ShuShu--fu,fu, entreentre aa primeiraprimeira costelacostela ee aa bordaborda inferiorinferior dada clavícula,clavícula, nºnº 2727 dosdos RinsRins..

OO MeridianoMeridiano dosdos RinsRins abrangeabrange 2727 pontospontos dada acupunturaacupuntura..





Síndrome CalorSíndrome Calor Síndrome ÁguaSíndrome Água

Sd.Yin (Sd.Yin (↓↓↓↓↓↓↓↓ yin yin -- ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑ yang (fogo)yang (fogo) Sd. Yang (Sd. Yang (↓↓↓↓↓↓↓↓ yang yang ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑ yinyin--água)água)
Calor nas palmas das mãosCalor nas palmas das mãos Lombos e joelhos frios e doloriLombos e joelhos frios e dolori--
e solas dos pés, calor reg. Care solas dos pés, calor reg. Car-- dos, corpo e membros frios, asdos, corpo e membros frios, as--
díaca, febre vespertina transpidíaca, febre vespertina transpi-- tenia mental, esterelidade fem.tenia mental, esterelidade fem.

SíndromesSíndromes

díaca, febre vespertina transpidíaca, febre vespertina transpi-- tenia mental, esterelidade fem.tenia mental, esterelidade fem.
ração noturnaração noturna útero frio, impotência e ejaculaçãoútero frio, impotência e ejaculação

precoceprecoce
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ EE Ancestral na velhice (Qi Inato Ancestral na velhice (Qi Inato --
bateria)bateria)

↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ Qi dos rinsQi dos rins
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ Atividade hoemonalAtividade hoemonal
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ da Medulada Medula

Rarefação ou queda dos cabelos; queda dos dentes;Rarefação ou queda dos cabelos; queda dos dentes;
Perda parcial ou total da audição; infertilidade;Perda parcial ou total da audição; infertilidade;
↓↓↓↓↓↓↓↓ da emissão senil; incontinência urináriada emissão senil; incontinência urinária



OsteoporoseOsteoporose
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ Qi Rins (YinQi Rins (Yin--Yang)Yang)
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ Qi AncestralQi Ancestral
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ hormonal hormonal -- infertilidade infertilidade -- lubrif. Tecidoslubrif. Tecidos
↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ MedulaMedula ↑↑↑↑↑↑↑↑ tecido adiposotecido adiposo

↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ nutrição óssea nutrição óssea -- dificuldade de memorizaçao dificuldade de memorizaçao --
esczofrenia esczofrenia -- rarefação óssea rarefação óssea -- trabéculas trabéculas -- atrofiaatrofiaesczofrenia esczofrenia -- rarefação óssea rarefação óssea -- trabéculas trabéculas -- atrofiaatrofia
muscularmuscular

↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓ L.O L.O -- ↓↓↓↓↓↓↓↓ Espaços vertebraisEspaços vertebrais Postura dorsal cifóticaPostura dorsal cifótica
↓↓↓↓↓↓↓↓ Liq. articularesLiq. articulares OsteoartritesOsteoartrites
↓↓↓↓↓↓↓↓ Lubrificação e nutriLubrificação e nutri-- OstroartrosesOstroartroses

ção da pele, secura, ação da pele, secura, a-- EspondilóliseEspondilólise
dezdez EspondilolisteseEspondilolistese

LombalgiasLombalgias

Governa
a

Coluna



Postura Cifótica TTO -Pontos dor - alarme

Término Qi Ancestra      Morte Pontos tonificação – Rins
Ming Men - é o ancestral da  E                           Yuan Qi

da assistência ao  T.A
Aquece os 5 órgãos e as 6 vísceras aq. Aquece os 5 órgãos e as 6 vísceras aq. 
E/BP e ajuda na digestão

ativa a recepção do Qi               func. Aparelho Respiratório.



(E.R.) Emanação Renal no desenvolvimento e modificações do corpo(E.R.) Emanação Renal no desenvolvimento e modificações do corpo

SEXOSEXO MULHERMULHER IDADEIDADE HOMEMHOMEM IDADEIDADE

Emanação RenalEmanação Renal Dentição muda cabelos Dentição muda cabelos 
alongamalongam

7 anos7 anos Dentição mudaDentição muda 8 anos8 anos

Vida SexualVida Sexual Tian GuiTian Gui 14 anos14 anos Essência transborda Essência transborda 16 anos16 anos

Os Rins controlam a Reprodução e Atividade SexualOs Rins controlam a Reprodução e Atividade Sexual

Vida SexualVida Sexual Tian GuiTian Gui 14 anos14 anos Essência transborda Essência transborda 
escoa SPTZescoa SPTZ

16 anos16 anos

Emanação RenalEmanação Renal Desenvolve os últimos Desenvolve os últimos 
dentesdentes

21 anos21 anos Des. Últimos dentesDes. Últimos dentes 24 anos24 anos

Cabelos/músculos                                                           Cabelos/músculos                                                           
óssosóssos

Pleno vigorPleno vigor 28 anos28 anos Pleno vigorPleno vigor 32 anos32 anos

V. Yang Ming V. Yang Ming 
definhadefinha

Rosto finoRosto fino 35 anos35 anos Respiração dos rins Respiração dos rins 
enfraquece, cabelos enfraquece, cabelos 

caem, dentes estragamcaem, dentes estragam

40 anos40 anos

Chang Mai atrofiaChang Mai atrofia Tian esgotaTian esgota 49 anos49 anos Yang esgotado, o rosto Yang esgotado, o rosto 
resseca, os cabelos resseca, os cabelos 

ficam grisalhosficam grisalhos

48 anos48 anos

ReproduçãoReprodução InfecundidadeInfecundidade ImpotênciaImpotência 56 anos56 anos



"Os rins são 2, mas não São os 2 Rins""Os rins são 2, mas não São os 2 Rins"

(Direito) (Direito) -- Rin Rin -- YangYang

Ming Men : "Porta da vida"Ming Men : "Porta da vida"

Guardião da Energia AncestralGuardião da Energia Ancestral

ConecçõesConecções Esquerdo Esquerdo -- Rin YinRin Yin

"Água dos rins""Água dos rins"

1) 1) -- Supra RenalSupra Renal
Med.Med.→→→→→→→→ AdrenalinaAdrenalina

SNS  SNS  -- Noradrenalina Noradrenalina 

Córtex Córtex -- esteróidesesteróides

Controla o Met. L.O Controla o Met. L.O -- controlecontrole

Hídrico e eletrolíticoHídrico e eletrolíticoRecepciona o Qi Puro Recepciona o Qi Puro -- (armazena)(armazena)

met. Hidrocarbonatos e prot.met. Hidrocarbonatos e prot.

A) pelo processo de A) pelo processo de 
separação do líquidos separação do líquidos 
e turnose turnos

met. Hidrocarbonatos e prot.met. Hidrocarbonatos e prot.
Jin Qi InatoJin Qi Inato

++

Jin Qi adquiridoJin Qi adquirido

++

Qi puroQi puro

2) Útero (reprodução)2) Útero (reprodução)

Jing Qi dos RinsJing Qi dos Rins

Tian Gui/ emissão senilTian Gui/ emissão senil B) pelo controle de B) pelo controle de 
"abertura” e fechamento "abertura” e fechamento 
-- controla os orifícios controla os orifícios 
inferiores influenciam: inferiores influenciam: 
na diurese eliminação na diurese eliminação 
urina defecaçãourina defecação

Energia Vital  Energia Vital  →→→→→→→→ base que produzbase que produz YinYin

YangYang
RinsRins

Fundamental formação da matéria Fundamental formação da matéria 
e manutenção da vidae manutenção da vida

Disfunção:Disfunção:

A) edemas poliuria  A) edemas poliuria  ↑↑↑↑↑↑↑↑ urinaurina

B) cistiteB) cistite
Gera MedGera Med

nutre (determina) os ossos nutre (determina) os ossos -- dentedente

Nível espinhal   Nível espinhal   →→→→→→→→ cérebrocérebro
"Mar das medulas”            "Mar das medulas”            

X X 
VGVG



MERIDIANO DO RINS MERIDIANO DO RINS 

(SHAO (SHAO -- YIN DAS PERNAS)YIN DAS PERNAS)

Resumindo:Resumindo:
HáHá 22 RinsRins.. OsOs RinsRins têmtêm formaforma dede
feijõesfeijões.. PesamPesam 11 Jing,Jing, 11 LiangLiang cadacada
umum;; estãoestão colocadoscolocados àà 1414ºº vértebravértebra
ee sese achamacham 11 dede cadacada ladolado ee nana
mesmamesma alturaaltura queque oo umbigoumbigo..
(Aquecedor(Aquecedor Inferior)Inferior)..

Meridiano importante pois regula
as águas do nosso organismo e é
respon-
Sável pelo os ossos (esqueleto) e
formação da medula.

�� Pertence ao elemento Água, TrigamaPertence ao elemento Água, Trigama

� Maré energética - 17 às19 horas. 
Seguindo o meridiano da Bexiga (seu 
acoplado e precedendo o meridiano 
sexo-circulação.

��1ºórgão embrionário (2º mês 1ºórgão embrionário (2º mês 
estação).estação).
Guardião Ancestral (Jing Qi Inato).Guardião Ancestral (Jing Qi Inato).

�� O Meridiano corre para cima  O Meridiano corre para cima  
(centrípeto) e têm 27 pontos bilaterais.(centrípeto) e têm 27 pontos bilaterais.

�� Manifestação externa estão nos Manifestação externa estão nos 
cabelos.cabelos.

��AberturaAbertura nasnas orelhas,ânusorelhas,ânus ee órgãosórgãos
urogenitaisurogenitais..

�� AtuaAtua sobresobre RinsRins ee glgl.. SupraSupra--RenalRenal..

Fig. 03Fig. 03



Os Rins (shen), possuem as funções fisiológicas Os Rins (shen), possuem as funções fisiológicas 

principais:principais:

a)a)Armazenar a essência (Jing)Armazenar a essência (Jing)

b)b)Governa a ÁguaGoverna a Água

c)c)Receber o Qi (ar)Receber o Qi (ar)

Determinam as condições dos ossos, gera a medula e Determinam as condições dos ossos, gera a medula e 

chega ao cérebro.chega ao cérebro.



SINTOMATOLOGIA SINTOMATOLOGIA -- DOS RINSDOS RINS

11))SintomasSintomas PrincipaisPrincipais::

11..11)) ResistênciaResistência GeralGeral::
Cansaço,Cansaço, poucapouca resistência,resistência, quedaqueda dodo nívelnível dede ambição,ambição, bocaboca ee
gargantagarganta secaseca..gargantagarganta secaseca..

11..22)) AdrenalAdrenal ee GenitalGenital::
Impotência,Impotência, esterilidade,esterilidade, distúrbiodistúrbio dodo crescimento,crescimento, hipergmentação,hipergmentação,
tendênciatendência aa velhicevelhice..

11..33)) OssosOssos ee CérebroCérebro::
DistúrbioDistúrbio dodo desenvolvimentodesenvolvimento dede ossosossos ee dentes,dentes, instabilidadeinstabilidade dosdos
dentes,dentes, retardoretardo mentalmental ee esczofreniaesczofrenia..



1.4)1.4) Cabelos:Cabelos:
Queda ou ausência de cabelos, falta de brilho e força do Queda ou ausência de cabelos, falta de brilho e força do 
crescimento, esbranquiçado.crescimento, esbranquiçado.

1.5)1.5) Ouvido:Ouvido:
Zumbido, surdez, vertigens.Zumbido, surdez, vertigens.

1.6)1.6) Distúrbio Urogenital:Distúrbio Urogenital:
Formação de cálculos, oligúria ou poliúria.Formação de cálculos, oligúria ou poliúria.



22))Sinais e Sintomas de Excesso:Sinais e Sintomas de Excesso:
Sede , ardência na boca, distenção abdominal, diarréia.Sede , ardência na boca, distenção abdominal, diarréia.

33))Sinais e Sintomas de Insuficiência:Sinais e Sintomas de Insuficiência:
Espermatorréia, impotência, lombalgias, frios nos ombros, queda de cabelo, Espermatorréia, impotência, lombalgias, frios nos ombros, queda de cabelo, Espermatorréia, impotência, lombalgias, frios nos ombros, queda de cabelo, Espermatorréia, impotência, lombalgias, frios nos ombros, queda de cabelo, 
enfraquecimento de dentes, dificuldades de audição, edema, cistrite, dist. enfraquecimento de dentes, dificuldades de audição, edema, cistrite, dist. 
mental.mental.



TRAGETÓRIA DO MERIDIANO DOS RINSTRAGETÓRIA DO MERIDIANO DOS RINS















Rim Yang

• Governa o crescimento
• Desenvolvimento humano
• Reprodução humana
• Manifestação no cabelos• Manifestação no cabelos
• Abre nos ouvidos
• Produz medula
• Governa a medula óssea e espinhal
• Seus excessos manifesta-se nos ossos



Rim Yin

• Rim filtração (rim água)
• Separa o fluído turvo do límpido para ser 

armazenado na bexiga para 
posteriormente ser eliminado (urina)posteriormente ser eliminado (urina)


