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• Contidos pelo Sistema de Canais 

Principais

• Não pertencem ao Sistema de Principais, 

não tem relação interior exterior

• São diferentes e acrescentam algo de 

novo ao Sistema de Canais Principais

Porque são Extraordinários?
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Extraordinários # Principais

Localização

Tipo de Energia
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Meridianos Extraordinários

• Vasos maravilhosos

• Meridianos LUO

• Meridianos tendíneos musculares

• Meridianos Distintos
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Dà Qi

Gu Qi

Zong Qi Zhèng Qi

Wèi Qi

Yíng Qi

Yuán Qi

Qi do Alimento

Qi do Ar

Energia hereditária –

atuando como catalizador

Qi Nutritivo –

Circulando nos meridianos 

e vasos sanguíneos

Parte herdade do Qi dos antepassados –

O Qi herdado esta constantemente se

completando através da resp e alimentação

Energia Defensiva –

Circula nas camadas 

externas do corpo
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Vasos 

Maravilhosos
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• Qi = Extraordinários

• Jing = Canal

• Ba = Oito

• Mai = Vasos

Qi Jing Ba Mai
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• Reservatórios que absorvem e 
transbordando excesso de Qi dos Canais 
Principais

• O Qi nos reservatórios aquece os órgãos 
internamente e irriga o espaço entre pele e 
músculos externamente

• Os Vasos Extraordinários podem tanto 
absorver o qi dos Vasos Principais quanto 
transferir energia (QI) para eles

Funções dos VMs
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• Colocam a essência na proteção do corpo 

contra fatores patogênicos externos

• Unem o Céu Anterior (Pré Celestial) e Céu 

Posterior (pós Celestial)

VM e a essência dos Rins
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• O transbordamento do qi nos Vasos 

Extraordinários irriga o espaço entre pele 

e músculos em que o Qi defensivo circula.

• VM desempenham um papel na proteção 

contra os fatores  patógenos externos

VM e o Qi Defensivo
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• Ciclo da Mulher 7 em 7 anos

• Ciclo do Homem 8 em 8 anos

• Os VM podem ser utilizados para 

fortalecer a Essência nas junções cruciais 

da vida

VM e os Ciclos da Vida
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São compostos por 8 meridianos Curiosos :

1. Vaso da concepção (VC) - Vaso diretor ou REN-MAI

2. Vaso Governador (VG)- DU Mai

3. Vaso Penetrador ou vaso dos ataques- Chong Mai

4. Vaso da Cintura- Dai- Mai

5. Vaso yin de conexão- Yin Wei mai

6. Vaso yang de conexão- Yang Wei mai

7. Vaso do maléolo interno ou vaso Yin do caminhar – Yin Qiao Mai

8. Vaso do maléolo externo ou vaso yang de conexão –Yang Qiao

Mai.

Vasos Maravilhosos
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Du Mài - Vaso Governador
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Du Mài - Vaso Governador

• É o Mar do Yang, tem a função de 
regular os Meridianos Yang;

• Regular as funções do Cérebro e 
da Medula;

• Regular as funções urinárias e 
reprodutivas.
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• Tem efeito coordenador e ativador em todas as regiões e 

órgãos do corpo;

• A maioria dos seus pontos tem influência direta nos 7 chacras 

principais do corpo e estão estreitamente associados ao seu 

modo de agir;

• Nenhum órgão esta associado ao Du Mài, entretanto, o seu 

modo de agir e seu trajeto, está associado ao sistema 

nervoso central;

• Outros nomes: vaso condutor, governador.

Du Mài - Vaso Governador
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• O Du Mài tem influência especial na psiquê. Ele conduz e 

equilibra as funções mentais dos 6 órgãos Yang;

• Ele dá suporte na coordenação de raciocínio dirigido e 

estratégico (que esta subordinado à VB) mediante raciocínio 

analítico e sistemático (IG), captação de conhecimento e 

exatidão de detalhes (E) e assimilação de pensamentos (ID) 

e na vivacidade e presença (TA) mediante tranquilidade 

espiritual e calma interior (as quais esta associada à B). 

dfgdfg

Du Mài - Vaso Governador
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• O trajeto profundo nasce nos Rins e Supra Renais, caminha para 

baixo no espaço retroperitoneal e superficiais na região posterior da 

base pélvica, à meia distância entre o cóccix e o ânus (no ponto 

Chángqiáng / Du-1).

• Ascende por toda a coluna vertebral até a base occipital (no ponto 

Fengfu / Du-16), passa ao longo da linha média da cabeça, até a 

testa, nariz e boca. 

• Pelo meio do lábio superior (no ponto Duìduan / Du-27), caminha 

para a cavidade bucal e termina acima dos dentes incisivos, no 

centro do frêmito labial (no ponto Yínjiao / Du-28)

dfgdfg

Trajeto Du Mài - Vaso Governador
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Du-20 (Baihuì)

• Polo superior do corpo

• Ponto final do ramo profundo do 

meridiano do F

• Porta principal para o chacra do vértice

• Porta para o presente

Du-14 (Dàzhui)

• Ponto estimulador de imunidade

• Porta principal para o Yang do chacra 

da garganta

dfgdfg

Pontos importantes Du Mài - Vaso 

Governador
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Du-4 (Mìngmén)

• Portal da vida

• Ponto mestre da suprarrenal

• Porta principal para o yang do segundo 

chacra

Du-11 (Shéndào)

• Porta principal para o yang do chacra do 

coração

Yìntáng (extra)

• Porta principal para o terceiro olho

dfgdfg

Pontos importantes Du Mài - Vaso 

Governador
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Du-26 (Rénzhong)

• Ponto de reanimação em caso de 

desmaio

• Primeiros socorros no caso de colapso 

da circulação, choque e epilepsia

ID-3 (Hòuxi)

• Ponto mestre do Du Mài

B-16 (Dushu)

• Ponto Shu do Du Mài

dfgdfg

Pontos importantes Du Mài - Vaso 

Governador
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ID3 - (Hòuxi)
Ponto mestre do Du Mài

Ponto Iu

Localização: na margem

ulnar da mão, na depressão

proximal à cabeça do V

metacarpo.

Du Mài - Vaso Governador
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Du Mai - Vaso Governador

Ponto chave: Shenmai (B-62)

Ponto acoplado: Houxi (ID-3)

Ponto inicial:Changqiang ( VG-1)

Áreas de influencia:

Mar da energia yang e a rege 
em sua totalidade pelo corpo.    
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Du Mai - Vaso Governador
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Rèn Mài - Vaso da Concepção 

ou Diretor

dfgdfg
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• É o Mar do Yin, regula os 

Meridianos Yin;

• Regular a menstruação 

controla o Útero e o feto;

• Regular a reprodução.

Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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• É o armazenador máximo do Yin Qi, da energia Yin do 

organismo.

• Nele desagua o Qi dos 6 meridianos Yin, cuja energia 

ele equilibra entre eles.

• O Rèn Mài rugula as funções dos órgãos sexuais: 

fertilidade, potência e geração.

Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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• Nenhum órgão esta associado a ele.

• O Símbolo Rèn tem vários grupos de significados: 

confiança, contar com; suportar aceitar, permitir, 

abandonar, terceiro cargo, exercer um cargo, servir para 

alguma coisa, função, tarefa, ser responsável por.

dfgdfg

Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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• Nasce nos Rins e caminha no abdômen pelos órgãos 

sexuais internos (na mulher: útero e ovários; no homem: 

próstatas e testículos). No centro do períneo ele sobe a 

superfície (no ponto Huìyin / Rèn-1).

• No períneo o Rèn-1 desenvolve-se dos órgãos sexuais 

externos, até a sínese púbica (no ponto Qugu Rèn-2). 

Caminha pela linha média do corpo através do 

abdômen, peito e garganta até o centro da prega 

transversa, entre a margem do maxilar e lábio superior 

(no ponto Chengjiang / Rèn-24)

dfgdfg

Trajeto Rèn Mài - Vaso da Concepção ou 

Diretor
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Rèn-4 (Guanyuán)

• Porta principal do segundo chacra

• Ponto Mù do ID

Rèn-6 (Qìhai)

• Porta principal do segundo chacra

• Porta para energia ancestral

Rèn-12 (Zhongwan)

• Ponto mestres dos órgãos Yang

• Ponto central do E

• Ponto Mù do Jiao médio

dfgdfg

Pontos importantes Rèn Mài -

Vaso da Concepção ou Diretor
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Rèn-17 (Shàngzong)

• Ponto mestre das vias respiratórias

• Ponto mestre do tórax

• Ponto Mù do Jiao superior

• Porta principal para o Yin do chacra do C

P-7 (Lièque)

• Ponto mestre do Rèn Mài

dfgdfg

Pontos importantes Rèn Mài -

Vaso da Concepção ou Diretor
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P-7 (Lièque)

Ponto mestre do Rèn Mài

Localização:

1,5 cun acima da prega do 

polegar

Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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Ponto chave: Lieque   (LU-7)

Ponto acoplado: Zhaohai (KI-6)

Ponto inicial: Huiyin    (CV-1)

Áreas de influência:

abdome, tórax, pulmão,    

garganta e face.

Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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Rèn Mài - Vaso da Concepção ou Diretor
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Ciclo de energia 
dos canais Vaso 
Governador-Vaso 

Concepção.
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Faces Dorsais e Ventrais dos Centros

Faces Dorsais e ventrais 
do Ciclo de Energia.
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Chong Mài - Vaso Penetrador 

ou Penetrante
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Chong Mài - Vaso Penetrador ou Penetrante

• Mar dos 12 Meridianos ou Mar do 

Sangue; relaciona-se com Ren 

Mai, Du Mai, os Meridianos do 

Estômago e do Rim;

• Regular as funções ascendentes e 

descendentes do Qi;

• Regular a menstruação, controla o 

Útero e regula o Sangue, junto com 

Ren Mai .
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• Chong significa, na concepção original, água e centro. Pode-se 

entendê-lo como água no centro antigo;

• Quase todos os pontos do Chong Mài são pontos de interseção 

com o meridiano do Rim;

• Chong Mài distribui o Yuán Qi e Jing para os Rins e suprarrenais 

em Rèn Mài, Du Mài e outros meridianos maravilhosos, cuja função 

é, novamente, distribuir Qi e Jing para todo o corpo.

Chong Mài - Vaso Penetrador ou Penetrante
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• Chong Mài nasce nos Rins e suprarrenais, emergindo no centro do 

períneo (no ponto Huìyin / Rèn-1);

• Assim como Rèn Mài fui pelos órgãos sexuais externos;

• No púbis, dirige-se para fora e atinge Qichong (E-30);

• Caminha acima do púbis até Hénggu (R-11) onde sobe pelo 

meridiano dos rins até Youmén (R-21);

• Flui para cima até a garganta, segue para o rosto e circunda os 

lábios.

dfgdfg

TrajetoChong Mài - Vaso Penetrador ou 

Penetrante
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Trajeto Chong Mài - Vaso Penetrador ou 

Penetrante



Material produzido pelo professor: 42dfgdfg

Ponto Mestre Chong Mài –

Gongsun (BP-4)

Localização: na linha de 

transição da pele, na 

articulação do metatarso 

com o 1º cuneiforme.

Chong Mài - Vaso Penetrador ou Penetrante
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Dài Mài - Vaso da Cintura  ou do Cinto
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• Abrange a cintura como uma cinta e, por isso, é 

denominado vaso da cintura;

• É o único meridiano horizontal do corpo, liga os 

meridianos que passam verticalmente no tronco e 

equilibra o Qi entre eles;

• Melhora a circulação do Qi na pelve, atuando sobre 

útero e ovários, principalmente nas cólicas menstruais, 

falta de vontade sexual, impotência, etc

Dài Mài - Vaso da Cintura  ou do Cinto



Material produzido pelo professor: 45

• Começa no hipocôndrio, abaixo do diafragma, flui para baixo até o 

Dàimài (VB-26) e daí se parte em um ramo anterior e um posterior;

• O ramo anterior torna a subir e descer até Wushu (VB-27) e Wéidào

(VB-28) e flui al longo da virilha, até a margem superior da sínfise 

púbica, onde se une ao ramo anterior;

• O ramo posterior vai para trás na região dos rins e se une com o 

ramo do outro lado na região das vértebras lombares.

dfgdfg

Dài Mài - Vaso da Cintura  ou do Cinto
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Dài Mài - Vaso da Cintura  ou do Cinto
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Ponto Mestre Dài Mài –

Zúlínqì (VB-41)

Localização:

Face dorso lateral do pé, na 

depressão interóssea da 

transição do corpo para a 

base dos ossos metatarsais 

IV e V, na face lateral do 

quinto músculo extensor 

longo dos dedos.

Dài Mài - Vaso da Cintura  ou do Cinto
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Yin Qiao Mài - Vaso Yin do 

caminhar
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• Vaso Yin do caminhar pode ser utilizado no tratamento 

de distúrbio do sono, seja insônia ou sonolência.

• Vaso Yin do Caminhar pode ser utilizado para tratar 

problemas urinários das condições de excesso como 

estagnação do Qi, umidade ou estagnação do sangue 

nas vias urinárias.

Yin Qiao Mài - Vaso Yin do caminhar
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• Ao pé da letra Qiao Mài pode ser traduzido como “vaso 

que ergue os pés”;

• Regula a energia Yin do organismo, servindo como um 

reservatório abastecendo com energia Yin quando esta 

não circula suficientemente nos órgãos, ou retendo em 

casos de excessos.

Yin Qiao Mài - Vaso Yin do caminhar
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• Nasce do Zhàohai (R-6) abaixo do maléolo interno;

• Na perna, ele caminha com o meridiano dos Rins até o 

ísquio, onde se separa e flui através dos órgãos sexuais 

até o abdômen;

• Sobe na parte anterior do tronco até a fossa 

supraclavicular, passa pelo pescoço, lateralmente ao 

pomo de Adão até o Jingmíng (B-1).

dfgdfg

Trajeto Yin Qiao Mài - Vaso Yin do 
caminhar
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R-2

R-6

R-8

E-12

E-9

B-1

Vaso Yin 

do 

Caminhar
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Ponto Mestre Yin Qiao Mài –

Zhàohai (R-6)

Localização:

1 cun abaixo do ápice do 

maléolo medial

Yin Qiao Mài - Vaso Yin do caminhar
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Yang Qiao Mài - Vaso Yang do caminhar
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• Regula a energia Yang do organismo;

• É um reservatório do Yang;

• A partir dele, os meridianos dos órgãos e os órgãos são 

abastecidos com energia Yang;

• Em casos de excesso ou deficiência ele funciona como 

válvula de regulação.

dfgdfg

Yang Qiao Mài - Vaso Yang do caminhar
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• Nasce do Shenmài (B62), abaixo de maléolo externo;

• Flui pela lateral da perna e lateral das costas até Naòshu (ID-10), na 

região dorsal do ombro;

• Segue em zigue-zague pelo ombro, pescoço até Dìcang (E-4), 

lateral ao ângulo da boca;

• Flui para Jingmíng (B-1), no canto interno do olho, continuando sore 

o crânio até o occipital terminando no Fengchí (VB20).

dfgdfg

Trajeto Yang Qiao Mài - Vaso Yang do 
caminhar
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B-62

B-59

B-61

VB-29

ID_10
IG-15

IG-16

E-9

E-4

E-3
E-1

VB-20 B-1

Vaso yang do Caminhar
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Ponto Mestre Yang Qiao Mài –

Shenmài (B-62)

Localização:

Na depressão abaixo do 

maléolo lateral

Yang Qiao Mài - Vaso Yang do caminhar



Material produzido pelo professor: 59dfgdfg

Yang Wéi Mài - Vaso Yang de conexão
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• Pode ser traduzido como meridiano que une o Yang, 

visto que ele liga os 6 meridianos Yang entre si 

equilibrando os respectivos Qi.

• Atua nos níveis Tai Yang, Shao Yang e Yang Ming.

Yang Wéi Mài - Vaso Yang de conexão
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• Tremor e invasão de vento:

Principais patologias do vaso Yang de Conexão é 

a de invasão de vento exterior.

• Dores De cabeça:

Trata dores de cabeça crônicas que ocorrem ao 

longo do canal de Vesícula Biliar.

Trata dores de cabeça que envolvem mais canais 

Yang em pescoço e cabeça..

Yang Wéi Mài - Vaso Yang de conexão
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Epilepsia:

decorrente do vento interior,o que deriva 

da ascendência do fogo do fígado.

Problemas auditivos:  como 

tinidos e  surdez.

Yang Wéi Mài - Vaso Yang de conexão
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• Começa no Zúlínqì (VB-41) flui nas pernas e ao longo 

dos flancos até o final da prega posterior da axila 

dirigindo-se ao Bìnào (IG-14), no braço;

• De lá parte para Naòshu (ID-10) até Fengchí (VB-20) na 

nuca;

• Passa pela cabeça e termina em Yángbái (VB-14) acima 

das sobrancelhas.

Trajeto Yang Wéi Mài - Vaso Yang de 
conexão
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• Pontos:
• B-63 

• VB-35

• VB-29

• IG-14

• TA-13

• TA-15

• VB-21

• ID-10

• VB_20

• VB-19

• VB-18

• VB-17

• VB-16

• VB-15

• VB-14

• VB-13

Trajeto Yang Wéi Mài - Vaso Yang de 
conexão
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Ponto Mestre Yang Wéi Mài –

Wàiguan (TA-5)

Localização: 2 polegadas acima 

da prega transversa do dorso do 

punho, entre o rádio e a ulna.

Yang Wéi Mài - Vaso Yang de conexão
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Yin Wéi Mài - Vaso yin de Conexão
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• Une os meridianos Yin entre si e equilibra o Qi entre 

eles;

• Atua a nível de Tai Yin, Jué Yin, Shao Yin.

dfgdfg

Yin Wéi Mài - Vaso yin de Conexão



Material produzido pelo professor: 68

• Começa na face medial da perna em Zhúbin (R-9) e flui 

para cima na parte anterior do corpo até o Tiantú (Rèn-

22);

• No abdômen, ele caminha junto com o meridiano do BP, 

4 cun lateral a linha média;

• Em Tiantú (Rèn-22), ele se reúne ao Rèn Mài e termina 

em Liánquán (Rèn-23).

dfgdfg

Trajeto Yin Wéi Mài - Vaso yin de 
Conexão
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BP-6

R-9

BP-13

BP-15

BP-15

F-14

Ren-22

Ren-23

Vaso Yin de 

Conexão

Ponto Mestre Yin 

Wéi Mài –

Nèiguan (CS-6)
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Ponto Mestre Yin Wéi Mài –

Nèiguan (CS-6)

Localização:

2 polegadas acima da prega 

transversa do punho, entre os 

tendões dos músculos palmar longo 

e flexor radial do carpo.

Yin Wéi Mài - Vaso yin de Conexão
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1. Vaso Consepção (VC) – Vaso Diretor ou Ren Mai                                    P7

2. Vaso Governador (VG) – Du Mai                                                               ID3

3. Vaso Penetrador ou Vaso dos Ataques – Chong Mai                               BP4

4. Vaso da Cintura – Dai Mai                                                                       VB41

5. Vaso Yin de Conexão – Yin Wei Mai                                                        CS6

6. Vaso Yang de Canexão – Yang Wei Mai                                                  TA5

7. Vaso do Maléolo Interno ou Vaso Yin do Caminhar – Yin Qiao Mai          R6

8. Vaso do Maléolo Externo ou Vaso Yang do Caminhar – Yang Qiao Mai  B62

dfgdfg

Vasos Maravilhosos – Indicação Clínica



Material produzido pelo professor: 72

Os 8 vasos maravilhosos possuem funções 

mútuas  e são distribuídos

de 2 em 2 de acordo com o tipo das patologias 

que acometem o homem.
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❖ Síndromes reumatismais superagudas

Cervicobraquialgias, lombociatalgias, 

nevralgias intercostais

❖Síndromes  cérebro- espinhais

Plegias ou paresias espamódicas cefaleias, 

epilepsia, convulsões.

❖ Doenças dermatológicas agudas, acne, 

furúnculo, dermatites.

ID3  B-62

Acelaradora dos Yang – Yang Brilhante - Taiyang
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❖Síndromes álgicas reumatismais.

❖Dermatoses ( crônicas)

Eczemas, urticárias, psoríase, petéquias e 

equimoses.

TA-5 VB-41

Conservadora dos Yang - Shaoyang
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Aceleradora dos Yin – Atua 

particularmente nas doenças crônicas.

Mar dos Yin – regula a menstruação, 

gravidez, fertilidade, concepção, parto

Atua nas patologias crônicas estruturais.

Toráx, Abdômem, MMSS. MMII.

Delimita e trata os problemas dos 3 

aquecedores:

Cárdio pulmonares, Digestivas, Genito-

urinárias

P7-R6

Aceleradora dos Yin
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BP4- CS6

Conservadora do YIN

Atua em bloqueios 

emocionais

Quadros 

depressivos, 

ansiedades

Conservadora dos Yin
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Meridianos Lo / Luo
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..

• Kespi indica  a utilização  do ponto lo em 

dispersão  no meridiano em excesso  quando  

houver desequilíbrio  interno entre os 

acoplados.

• A nossa proposta, para simplificar a prática é 

de, baseada na teoria de maior ou menor 

absorção  do ponto fonte sedar o lo em 

excesso e tonificar o fonte em deficiência.
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• É a ligação entre pares acoplados (liga profundidade e 

superfície  ou a formação dos elementos ou ainda o yin 

com yang ). Liga-se através do ponto lo/fonte. Ex: 

P7/IG4.

• Obs:o ponto  e o meridiano de ligação são conhecidos 

como lo ou luo.São unidades funcionais dos vasos lo.

• Esses vasos  funcionam como uma ponte de ligação 

capaz de  favorecer o equilíbrio entre os pares 

acoplados.

• Não possuem sintomatologia própria nem trajeto 

específico a ser trabalhado.

LO Transversal
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.

• Quando um MP está em estado de vazio 

significa  que seu MP acoplado está em 

estado de plenitude porque o ponto fonte   

não absorve bastante”(RISCH, H  p.57)  

Procede-se nesse caso  tonificando  o 

fonte no vazio   sedando o lo do acoplado 

em plenitude.
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• Diferente do lo transversal, o longitudinal 

possui um trajeto que lhe é próprio, 

apesar de estar próximo ao MP. 

• Por ter trajeto próprio também apresentará 

sintomatologia própria quando em 

excesso ou deficiência.

• A patologia dos longitudinais  é de origem 

externa e diretamente ligada  a 

penetração da energia perversa. 

LO Longitudinal
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• O diagnóstico faz-se pela 

sintomatologia, palpação do ponto lo e 

pulsologia. Nos casos de  plenitude  são 

suficientes  à sintomatologia  e a palpação 

do ponto lo. No caso de vazio observa-se 

a sintomatologia  e o estado energético do 

órgão e do pulso (YAMAMURA, Y p.428)
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SINTOMATOLOGIA

• PULMÃO

• Dispersa-se sobre a mão, (eminência 

tenar).

• Excesso-calor nas palmas da mão e 

punho

• Vazio- respiração curta, enurese 

(incontinência) polaciúria (freqüente)
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• Sai do IG 6 cruza a mandíbula , se 

distribui aos dentes e posteriormente ao 

ouvido

• Excesso- cáries dentárias , inflamação 

gengival, surdez.

• Vazio-sensação de frio nos dentes e na 

gengiva, dor e opressão torácica.

INTESTINO GROSSO
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• R4  e espalha-se pela coluna lombar.

• Excesso-impossibilidade de sentar ou 

urinar, irritabilidade, depressão , enurese.

• Vazio-lombalgia e dorsalgia

RIM
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• B58 e espalha-se  tronco, nuca, cabeça, 

ângulo interno do olho e boca.

• Excesso- constipação nasal, dor de 

cabeça e dorso

• Insuficiência- rinorréia e epistáxe.

BEXIGA
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• F5 ascende aos genitais, pênis e clitóris

• Excesso- edema , inchaço e dor nos 

testículos, bolsa escrotal, ereção dolorosa.

• Vazio- prurido genital

FÍGADO
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• VB37   face lateral da perna se ramifica 

sobre o pé.

• Excesso- pé e pernas gelados e desmaios

• Vazio- fraqueza nas pernas, 

impossibilidade de levantar ou andar.

VESÍCULA BILIAR
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• C5 sobe e  em direção a base da língua e 

termina  nos olhos.

• Excesso- plenitude na região 

diafragmática , opressão e dor no tórax

• Vazio- afasia e incapacidade de falar.

CORAÇÃO
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• ID 7  antebraço, cruza cotovelo e termina 

no ombro.

• Excesso- incomodo na região do cotovelo 

e do ombro, articulações fracas e atrofia 

muscular dessa região.

• Vazio- problemas de pele como verrugas, 

furúnculos, acne, etc.

INTESTINO DELGADO
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• Regula os pequenos capilares do dorso e 

distribui o Qi

• VG 1 sobe até o alto da cabeça

• Excesso- rigidez ao longo da coluna

• Vazio- cabeça pesada e tontura

VASO GOVERNADOR
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• Regula os pequenos capilares  do ventre  

e distribui o  Qi na face ventral.

• VC15(0,5 cun do esterno) e ramifica-se 

sobre a parede abdominal.

• Excesso- dor na pele do abdome

• Vazio- prurido na pele do abdome

VASO CONCEPÇÃO
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• BP21 , espalha-se pelo tórax e por todo o corpo. 

É um vaso de comunicação e controle   de todos 

os lo.

• Excesso- dor generalizada por todo o corpo

• Vazio- fraqueza dos mm. e articulações  do 

corpo.

• Obs. Deve ser estimulado nos casos de dor 

torácica, dor no hipocôndrio, asma, dispnéia, 

fraqueza nos quatro membros.

GRANDE LO DO BP
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Tendínio musculares
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❖Meridiano Tendinomuscular: Os distúrbios 

manifestam-se sobre duas formas: forma fria e forma 

quente, e tem como sintomas característicos a 

contratura muscular e dor.

❖Síndrome Dolorosa Miofascial: é um pequeno nódulo 

ou foco de hiperreatividade encontrado no músculo de 

consistência endurecida e dolorosa (Ponto Gatilho).

(Tetsuo Inada, 2013)

SISTEMA MUSCULAR

Reginaldo Lordelo
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INTERIORIZAÇÃO
Sentido de agravamento

LUTA

ENERGIA CORRETA
(Defesas)

MERIDIANOS PRINCIPAIS

EXTERIORIZAÇÃO
Sentido de Melhora

Pele

Meridiano Ligamentar

Meridianos Distintos

Sangue

Órgãos e Vísceras

Processo de Agravamento e Cura

Reginaldo Lordelo
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Funções:

❖Distribuir Qi e Xue para nutrir músculos.

❖Contribuir e conter ossos e os movimentos das 

articulações para manter mobilidade normal.

❖Proteger contra energia perversa.

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo
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São ramos secundários dos 12 meridianos principais.

o São superficiais

o Situam-se no espaço entre a derme e o músculo

o Caminham paralelos aos MP

o Sua energia circula pelos tendões e músculos

o Começam nos pontos Tsing de cada MP

o Carreiam energia defensiva Wei

(Tetsuo Inada, 2013)

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo



Material produzido pelo professor: 104

o Mantém o esqueleto unido

o Não apresentam ligação energética profunda

o Sua circulação energética é centrípeta

oÉ afetado pela deficiência de energia do MP

o As energias perversas também pode penetrar no MT 

e permanecer estagnada provocando contraturas, 

rigidez, dores superficiais e localizadas (Ah Shi)

(Tetsuo Inada, 2013)

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo



Material produzido pelo professor: 105

o Os processos inflamatórios dolorosos do tipo 

tendinites, tenossinovites, miosites, mialgias... Podem 

ser tratáveis através do MT.

o Cada grupo de 3 MT (3 Yin da mão, 3 Yang da mão, 

3 Yin do pé, 3 Yang do pé) apresenta um ponto de 

reunião

o Recebem o nome do MP mais próximo

(Tetsuo Inada, 2013)

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo



Material produzido pelo professor: 106

Diagnóstico:

➢ Baseia-se nas queixas de dores superficiais ao longo dos 

trajetos, resultantes de processos inflamatórios dolorosos 

superficiais que atingem principalmente os músculos, tendões e 

ligamentos.

➢ Localizar área dolorosa e identificar, através da palpação, o 

ponto de maior sensibilidade (pto Ah Shi).

➢ Identificar em qual MT a dor esta cituada.

OBS: Pode haver comprometimento de 2 ou mais MT.

(Tetsuo Inada, 2013)

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo
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Tratamento:

➢ 1º) Dispersar o Ponto Ah Shi – Dispersa o FPE 

➢ 2º) Punturar os Pontos Tsing, Yong, Iú 

(homolateral) – Envia Wei Qi

➢ 3º) Dispersar o Ponto de Reunião – Impede que o 

FPE penetre nos outros meridianos

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo



Material produzido pelo professor: 108

Yin da Mão Yang da Mão Yin do Pé Yang do Pé

Meridiano 
Tendinomuscular

P CS C ID TA IG BP F R B VB E

Ponto Tsing 11 9 9 1 1 1 1 1 1 67 44 45
Ponto Yong 10 8 8 2 2 2 2 2 2 66 43 44
Ponto Iú 9 7 7 3 3 3 3 3 3 65 42 43
Ponto de 
Reunião

VC15 / VC17 VB13 VC4 / VC6 ID18

Meridiano Tendinomuscular

Reginaldo Lordelo
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Indicação:

- Dores agudas

- Dores crônicas - em crise

Etiolgia:

- Externa

Ex. Torcicolos

Meridiano Tendinomuscular
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Formam 4 grupos de 3 canais

Meridiano Tendinomuscular
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Pontos de ReuniãoTendínios  musculares
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Pontos de ReuniãoTendínios  musculares
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Pontos de ReuniãoTendínios  musculares
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Pontos de ReuniãoTendínios  musculares
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Meridianos Distintos ou 

Divergentes 
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Meridianos Distintos ou Divergentes (Jing Bie)

Característica:

• Os divergentes nascem dos principais, na altura dos joelhos 
ou dos cotovelos, penetram profundamente no tronco.

• Divergente do Meridiano Yang, comunica-se com a Víscera, 
e superficializa na região da cabeça.
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• Divergente do Meridiano Yin se une ao 
divergente do Meridiano Yang, na região 
superficial do corpo, e segue o mesmo 
trajeto do divergente e o principal Yang.

• Cada dupla de divergente Yang e Yin 
forma uma confluência (He).

• Os 12 divergentes formam 6 confluências
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Meridiano Distintos
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Funções

• Reforçar a comunicação interna entre os 
meridianos acoplando o superficial (Yang) e o 
profundo (Yin).

• Reforçar a ligação entre a superfície e a 
profundidade, os membros e o tronco. 
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• Reforçar a comunicação entre 12 
principais com a cabeças e a face. 

• Ampliar a área de tratamento dos 
principais, dos divergentes, completa os 
12 principais, ampliando a área de 
tratamento.

Funções
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              RINS BEXIGA
      Shao-yin do pé       Tai-yang do pé

O ramo direto sai
pela nuca. Depende
do Meridiano
Principal Tai-yang
do pé.

Chega à cavida-
de poplítea.

Alcança a
bexiga

Sai pela déci-
ma quarta
vértebra e
depende do
“vaso da cin-
tura.

O ramo direito liga
a raiz da língua.

O “Meridiano Distinto,
sai pelo pescoço e junta-
se ao Meridiano Principal
Tai-yang.

Dispersa-se no
Coração.

Ladeia o LO da
muscualtura para-
vertebral

Dispersa-se no
Rim.

Segue um trajeto
único que o leva a 5
cun abaixo do Kao
(sacro).

O “Meridiano distinto”
do Meridiano Principal
Tai-yang do pé nasce
na cavidade poplítea.
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FÍGADO   VESÍCULA BILIAR
Jue-yin do pé   Shao-yang do pé

Sobe sobre a face
paralelamente ao Meridiano
distinto do Saho-yang do pé.

Penetra na região
pubiana.

Liga as “conexões
oculares”.

Sai pelo ângulo
superior do queixo.

Sobe pela garganta.

Passa pelo coração.

Junta-se as Jué-yin
(Fígado).

Depende da Vesícula
Biliar.

O “Meridiano Distinto”
contorna o bi, parte
superior da face interna da
coxa.

O Meridiano Distinto do Jué-yin
do pé deriva do dorso do pé.
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BAÇO ESTÔMAGO
Tai-yin do pé        Yang-ming do pé

Liga à garganta e segue

pelo meio da língua.

Sobe sobre a órbita e
liga às “conexões

oculares”.

Sai pela boca.

Torna a subir sobre a
garganta.

Torna a subir e

comunica-se com o
coração

Depende do Estômago e
se dispersa no baço.

Penetra no Abdômen.

O “Meridiano distinto”

do Tai-yin do pé sobe
pela parte antero-
superior da coxa e

circula paralelamente

com o Meridiano
Distinto do Yang-ming
do pé.

O“Meridiano Distinto”
do Yang-ming do pé al-
cança a parte antero-
superior da coxa.
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CORAÇÃO INTESTINO DELGADO
    Shao-yin da mão Tai-yang da mão

Penetra na axila

comunica-se com o
coração.

Liga o Intestino
Delgado

O Meridiano Distinto do Tai-yang da mão

emerge da articulação do ombro. Indica
Terra. (A mão está orientada para baixo,
para a Terra).

Sobe sobre a

garganta sobre a
face e liga o ângulo
interno do olho.

Depende do Coração

O Meridiano Distinto
do Shao-yin da mão

nasce entre 2 tendões
no Yuan-ye (Profun-
didade da axila).
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INVÓLUCRO DO CORAÇÃO TRIPLO AQUECEDOR
     Jue-yin da mão Shang-yang da mão

O “Meridiano distinto”
parte do ponto Yuan-ye

a 3 cun sob a axila e
penetra no meio do

tórax. Liga-se ao “Triplo
Aquecedor”. Sobe

ladeando a garganta e
passa atrás da orelha.
Jubta-se ao Shao-yang
sob a mastóide.

O “Meridiano Distinto”
indica o céu (posição

elevado). Inicia-se no ápice
da cabeça, penetra na

cavidade sobreclavicular e
desce em direção ao “Triplo

Aquecedor”. Disper-
sa no tórax.
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PULMÕES INTESTINO GROSSO

1)  O Meridiano Distinto do Tai-yin

da mão entra no Yuan-ye

(Profundidade da axila) para

frente do Shao-yin.

2) Dirige-se aos Pulmões e

3) Se dispersa no Intestino Grosso.

4) Torna a subir e sai pela

cavidade sobreclavicular.

5) Sobe sobre a garganta
e junta-se ao Yang-ming.

1) O Meridiano Distinto do Yang-ming

da mão parte do braço. Ladeia o mamilo,

e sai pela articulação acromioclavicular

à frente do ponto Jian-ye, nº 15 do
Intestino Grosso).

2) Penetra no Zhu-gu (osso da coluna).

      Isto é, na apófise Espinosa da
     7ª vértebra cervical.

3) torna a descer sobre o

Intestino Grosso.

4) Está relacionado aos

Pulmões.

5) Ladeia a garganta
subindo, sai pela cavidade

sobreclavicular, juntanso-se
ao Yang-ming.
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5 - PONTOS DE REUNIÃO

B 10         VB 1       E9

R 10           B 40 F 5             VB 30   BP 12            E 30

         ID17 

  B 1         TR 16               IG 18

C 1               ID 10          CS 1            VG20   P 1              IG 15

        ID 16
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SINTOMAS E DIAGNÓSTICO

➢MD da CS e TA:

-Sintomas: Opressão torácica, taquicardia, dores epigástricas, dorsalgia interescapular (pontos Mo e Shu

dorsais), dor em face lateral da mama, hipertensão arterial e cervicalgia

-Formas de diagnosticar: Presença de dores espontâneas ou à palpação nos pontos CS1, TA 16, VG20, E12 

e E13.

➢MD do C e ID:

-Sintomas: Manifestações clínicas do coração, presença de dor na região anterior do ombro, dor em região

escapular, dores no trajeto do meridiano principal do coração.

-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em C1, ID10, B1 e ID16.

➢MD do P e IG:

-Sintomas: Tristeza, medo, depressão, distúrbios clínicos do coração, como fadigabilidade, desconforto

respiratório, dispinéia, opressão torácica, asma, bronquite crônica, sensação de falta de energia e dor na

lateral do pescoço.

-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em P1 e IG18.
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➢MD do F e VB:

-Sintomas: Emoções reprimidas, como raiva, revolta, associada à precordialgia, distúrbios energéticos e 

funcionais do coração como hipertensão e palpitações. Pode apresentar ainda dores na região de joelho, 

cervicalgia, enxaqueca, cefaléia, distúrbios menstruais e doenças ginecológicas.

-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em F5, VB1 e ID17.

➢MD do BP e E:

-Sintomas: Prisão de ventre, doenças do intestino, do estômago, alergia alimentar, alergia sistêmica, 

doenças da tireóide, lombalgia Yang Ming, fraquezas, hipotrofias musculares dos membros superiores e 

inferiores.

-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em E30, BP12 e E9.

➢MD do R e B:

-Sintomas: Relacionado à sensação de peso ou sobrecarga emocional (falecimento de ente querido, onde 

indivíduo tem que assumir novas e importantes responsabilidades), lombalgias, manifestações clínicas do 

coração, impotência sexual, poliúria, ansiedade, desânimo, manifestações nos trajetos do meridiano 

principal da bexiga, como cefaléias, cervicalgia, dor na fossa poplítea e panturrilha.

Formas de diagnosticar: Dor à palpação em B40, R10 e B10.
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OBSERVAÇÕES:

1.Todos os Meridianos Distintos Yin tem como

ponto de reunião outro Meridiano Distinto Yang,

ao nível do pescoço ou da cabeça, o que explica a

ação dos MP Yin (Meridiano Principal) nas regiões

cefálicas e, portanto, a sua ação nas cefálicas e

nevralgias cervicais e faciais, como por exemplo

Fígado.
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Meridianos Distintos

• -Profundos

• Ascendente.

• Relação com tendíneos –

Defesa- Wei-oé.
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Técnica  dos m. distintos

Duas formas de  Abordagem:

1- Colateral:

( dor assimétrica)

Não tem relação com trauma.

Pontos: Ashi, Tsing do lado oposto

E VG 20.
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Técnicas dos Distintos

• Através de pontos de  

origem e de confluência:

• Forma -se ¨6 

confluências”
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