MERIDIANO DO RIM

Elemento : Água.
Água.
Horário : 17 às 19 hs.
hs.
Estação : Inverno.
Inverno.
YIN (Shao Yin) – Nível Energético (R – C)
É um Meridiano importante pois regula além da água do nosso organismo, e responsável pelos
ossos (esqueletos)
esqueletos).. É um órgão Yin, do elemento água.
água. Seu horário de circulação máxima de energia é
entre 17 e 19 h. Seguindo o Meridiano da Bexiga e procedendo o Meridiano SexoSexo-Circulação.
Circulação.
TEM AS SEGUINTES FUNÇÕES:
FUNÇÕES:
Tem as funções fisiológicas de armazenar o Jing (Essência), controlar os líquidos, receber o Qi,
controlar os ossos, gerar a medula e chegar ao cérebro
cérebro.. Os Rins relacionamrelacionam-se com os cincos sentidos da
seguinte forma:
forma: os Rins comunicamcomunicam-se com as orelhas (ouvidos), o ânus e a uretra que são aberturas dos
Rins e se refletem nos cabelos.
cabelos.

Os Rins governam a Água
A regulação dos líquidos orgânicos que é em grande parte devida à atividade do Qi dos Rins.
Rins.
Em seu ciclo normal a Água passa pelo Estômago que a recebe, pelo Baço que a transforma,
pelo Pulmão que a distribui;
distribui; atravessa os Três Aquecedores, o que é puro vai para os órgãos, o que é
impuro se transforma em suor e urinas que são expulsos do corpo
corpo..
Quando a atividade do Qi Rim está correta, a ação "de abrir" e "fechar" é regular.
regular. "Abrir
Abrir""
corresponde a expulsar os líquidos em excesso
excesso.. "Fechar
Fechar"" , a guardar no organismo a água da qual se
precisa..
precisa
Se a atividade dos Rins for anormal, haverá um obstáculo na renovação da água com produção
de edemas, micção difícil.
difícil. O Su Wei declara:
declara: "Quando se faz mal a abertura, a água se acumula, a água
transborda de todo lado sob a pele, eis porque o corpo fica inchado".
inchado".

Os 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
"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
inalação e, ao menor esforço, há dificuldade respiratória e asma; por isso diz o adágio: "O Pulmão rege a
inspiração do Qi, os Rins regem a recepção do Qi".

Os rins produzem a medula, governa os ossos,
sua manifestação está nos cabelos.
O Su Wen diz: "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
opulenta.
Uma insuficiência da medula suscitará vertigem, amnésia, mente obtusa.
Se a fonte de produção da medula estiver defeituosa, os ossos serão quebradiços e frágeis.
Assim:
A) Uma insuficiência do Jing inato pode se manifestar nas crianças por um atraso no fechamento da
fontanela, pertubações do crescimento e deformações ósseas.
B) 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
andar difícil (paralisia Wei). O Su Wei determina: "No excesso de calor dos Rins, os lombos ficam
anquilosados, os ossos se ressecam, as medulas se adelgaçam e desenvolvedesenvolve-se uma atrofia dos
ossos.
C)Os
C)Os dentes sendo considerados como o excedente dos ossos, quando o Jing dos Rins está insuficiente, os
dentes ficam abalados e podem cair.
"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.”Quando
Rins.”Quando o Jing dos rins é
abundante, a cabeleira é opulenta; quando na velhice, o Jing dos Rins declina, os cabelos
embranquecem e caem".

"O Qi dos rins vai às orelhas, quando os Rins estão em harmonia, os ouvidos podem ouvir os 5
sons". 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.
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.
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.
Min Men significa a "Porta da Vida".
Vida". 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,
o que fez o Nan Jing, em sua 22 a. dificuldade, dizer: "os Rins são dois, mas não são os dois Rins, o da
esquerda e o Rim, o da direita é Ming Men".
Men". 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
armazena o Ming Men.(Kaujman).

PATOLOGIA
Yang dos Rins:
Rins: astenia mental, frio e dor nos lombos e joelhos.
joelhos. Corpo e membros frios, micções
repetidas, impotência sexual, ejaculação precoce,
Nas mulheres esterilidade (Útero Frio).
Frio).
Yin dos Rins:
Rins: vertigens, ofuscamentos, açufenos, amnésia, insônia, região lombar e joelhos cansados
e flácidos.
flácidos. Calor nas palmas das mãos e solas dos pés, calor e opressão precordial.
precordial.

TRAJETO 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
MERIDIANO DO RIM

R1 (YONGQUAN) - Fonte Ardente/Jornante
Localizado: No centro da sola dos pés, na junção, entre 1/3 anterior e 2/3 posteriores da sola (o
Localizado:
comprimento não é referido)
referido).. Indicações para choques, insolação, hipertensão, hemorragia cerebral,
convulsões infantis, histeria, epilepsia, falta de memória, inflamação em genitais, esterelidade, miocardite.
miocardite.

R2 (RANGU) - Vale em Fogo/ Vale Iluminado
Localizado: Na depressão da borda inferior da tuberosidade do osso navicular.
Localizado:
navicular. Indicações:
Indicações: convulsões
infantis, prurido genital, infecção do trato urinário, diabetes melitos, inflamação no escroto, edema nos pés,
suores noturnos, um pé frio e outro quente, retenção urinária.
urinária.

R3 (TAIXI) - Torrente Suprema/Vale Supremo
Localizado: No ponto médio da linha entre a ponta do maléolo medial e o tendão de Aquiles.
Localizado:
Aquiles. Indicações
para nefrite, cistite, enurese, menstruação irregular, paralisia da extremidade inferior, odotalgia, diabete,
fadiga e insensibilidade nos pés

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)
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)
Localizado: Anteriormente ao ponto fluiu e posteriormente à borda medial da tíbia.
Localizado:
tíbia. Indicações para
menstruação irregular, menorragia, retenção urinária, constipação, dor na porção medial da extremidade
inferior..
inferior

R9 (ZHUBIN)
Localizado: Na linha entre o ponto Taixi (R
Localizado:
(R3
3) e o ponto Xingu, na terminação inferior do corpo medial do
músculo.. Indicações para menorragia, dores nas pernas.
músculo
pernas.
Na gravidez interrompe as transmissões do Qi Reverso Hereditário, ancestrais e negativos.
negativos.

R10 (YING) - Vale Ying/"Vale do Yin"
Localizado: Na porção medial da fossa poplíteal, entre os tendões dos músculos semitendinoso e
Localizado:
semimembranoso.. Localizasemimembranoso
Localiza-se o ponto com o joelho flexionado.
flexionado. Indicações para infeção do trato urinário
retenção urinária, micção noturna, impotência, menorragia, hérnia inguial, doenças na porção medial do
joelho, urina amarela escura, salivação abundante.
abundante.

R11 (HENGGU)
Localizado: Na borda superior das sínfise púbica.
Localizado:
púbica. 0,5 polegadas lateralmente ao ponto Qugu.
Qugu. Indicações
para retenção urinária, micção noturna, dores no pênis
pênis..

R12 (DAHE)
Localizado:: 1 polegada acima do ponto Henggu.
Localizado
Henggu. Indicações para micção noturna, dores no pênis.
pênis.

R13 (QIXUE)
Localizado: 1 polegada acima do ponto Dahe.
Localizado:
Dahe. Indicações para menstruação irregular, leucorréia,
esterilidade, infecção do trato urinário, diarréia, etc.
etc.

R14 (SIMAN)
Localizado: 1 polegada acima do ponto Qixue.
Localizado:
Qixue. Indicações para menstruação irregular, leucorréia,
esterelidade, infecção do trato urinária, diarréia, etc.
etc.

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 - TANGGU)
Localizado: 1 polegada acima do ponto Yindu.
Localizado:
Yindu. Indicações para rigidez do pescoço, epilepsia, palpitação,
nevralgia intercostal, vômitos, diarréia, etc.
etc.

R21 (YOUMEN)
Localizado: 1 polegada acima do ponto Abdômen Tonggu.
Localizado:
Tonggu. Indicações para dor e distensão de tórax baixo,
dor epigástrica, espasmo gástrico, etc.
etc.

R22 (BULANG)
Localizado: 2 polegadas lateralmente ao vaso concepção no 5º espaço intercostal.
Localizado:
intercostal. Indicações par plerite,
nevralgia intercostal, rinite, gastrite, bronquite.
bronquite.

R23 (SHENFENG)
Localizado: 2 polegadas lateralmente ao Vaso Concepção no 4º espaço intercostal.
Localizado:
intercostal. Indicações para
pleurite, bronquite, mastite, nevralgia intercostal, etc.
etc.

R24 (LINGXU)
Localizado: 2 polegadas lateralmente ao vaso consepção, no 3º espaço intercostal.
Localizado:
intercostal. Indicações para
nevralgia interocstal, bronquite, vômitos, mastite, etc.
etc.

R25 (SHENCANG)
Localizado: 2 polegadas lateralmente ao Vaso Concepção, no 2º espaço intercostal.
Localizado:
intercostal. Indicações para
bronquite, vômitos, nevralgia intercostal, etc.
etc.

R26 (YUZHONG)
Localizado: 2 polegadas lateralmente ao Vaso concepção, no 1º espaço intercostal.
Localizado:
intercostal. Indicações para o
mesmo que o ponto Shencang.
Shencang.

R27 (SHUFU)
Localizado: Na borda inferior da clavícula, 2 polegadas lateramente ao Vaso Concepção.
Localizado:
Concepção. Indicações para
bronquite, asma, dor toráxica, vômitos, distenção abdominal, etc.
etc.

PONTOS PRINCIPAIS
Ponto de Tonificação R 7 : deficiência de funcionamento renal, insuficiência suprasupra-renal,
hipotensão, excesso de transpiração, rigidez da coluna, peritonite.
peritonite.
Ponto de Dispersão R 1 : epilepsia, amnésia, vertigens, distúrbios nasais e oculares, cefaléias,
asma, bronquite, insuficiência urinária, esterilidade feminina, hipertensão.
hipertensão.
Ponto fonte R 3 : esgotamento, espasmos, amigdalite, traqeíte, acúfenos, asma, bronquite,
distúbios circulatórios, prisão de ventre ou diarréia, vômitos, anginas.
anginas.
Ponto Lo R 4 : emotividade, temor, agitação, asma, disfonia, anúria, prisão de ventre
ventre..
R2:
segundo ponto de dispersão, cistite, incontinência da urina, suores abundantes, faz
descer a pressão mínima, dismenorréia, faringite, espasmos do útero, convulsões das crianças.
crianças.
R 6 : insônia, esgotamento, melancolia, distúrbios da menopausa, amigdalite.
amigdalite.
R 9 : utiliza
utiliza--se durante a gravidez para interromper as transmissões hereditárias ou ancestrais
negativas..
negativas
R 11 : ponto de alarme da Circulação
Circulação--Sexualidade.
Sexualidade.
R 26 : asma, bronquite, vômitos.
vômitos.
R 27 : tosse, fadiga, asma.
asma.
Além dos Pontos Wu Shu Antigos
Antigos:: R1, R2, R3, R7, R10
10..
O vaso Shao
Shao--Yin do pé.
pé. Emerge do ponto Yong
Yong--quan (fonte jorrante) centrípeta, nº dos Rins no
meio da sola do pé (na junção entre 1/3 anterior e os 2/3 posteriores da sola do pé) e termina em uma
depressão, no ponto Shu
Shu--fu, entre a primeira costela e a borda inferior da clavícula, nº 27 dos Rins.
Rins.
O Meridiano dos Rins abrange 27 pontos da acupuntura
acupuntura..

Síndromes

Síndrome Calor
Sd.Yin (↓
(↓ yin - ↑ ↑ yang (fogo)
Calor nas palmas das mãos
e solas dos pés, calor reg. CarCardíaca, febre vespertina transpitranspiração noturna
↓↓E
Ancestral na velhice (Qi Inato bateria)

↓ ↓ Qi dos rins
↓ ↓ Atividade hoemonal
↓ ↓ da Medula

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

Síndrome Água
Sd. Yang (↓
(↓ yang ↑ ↑ yin
yin--água)
Lombos e joelhos frios e doloridoloridos, corpo e membros frios, as
as-tenia mental, esterelidade fem.
útero frio, impotência e ejaculação
precoce

Osteoporose
↓ ↓ Qi Rins (Yin(Yin-Yang)
↓ ↓ Qi Ancestral
↓ ↓ hormonal - infertilidade lubrif. Tecidos
↓ ↓ Medula ↑ tecido adiposo
↓ ↓ nutrição óssea - dificuldade de memorizaçao esczofrenia - rarefação óssea - trabéculas - atrofia
muscular
↓ ↓ L.O ↓ Espaços vertebrais
Postura dorsal cifótica
↓ Liq. articulares
Osteoartrites
↓ Lubrificação e nutrinutriOstroartroses
ção da pele, secura, aaEspondilólise
dez
Espondilolistese
Lombalgias

Governa
a
Coluna

Postura Cifótica
Término Qi Ancestra
Morte
Ming Men - é o ancestral da E
da assistência ao T.A
Aquece os 5 órgãos e as 6 vísceras aq.
E/BP e ajuda na digestão
ativa a recepção do Qi

TTO -Pontos dor - alarme
Pontos tonificação – Rins
Yuan Qi

func. Aparelho Respiratório.

Os Rins controlam a Reprodução e Atividade Sexual
(E.R.) Emanação Renal no desenvolvimento e modificações do corpo
SEXO
Emanação Renal
Vida Sexual
Emanação Renal
Cabelos/músculos
óssos
V. Yang Ming
definha
Chang Mai atrofia

Reprodução

MULHER

IDADE

HOMEM

IDADE

Dentição muda cabelos
alongam

7 anos

Dentição muda

8 anos

Tian Gui

14 anos

Essência transborda
escoa SPTZ

16 anos

Desenvolve os últimos
dentes

21 anos

Des. Últimos dentes

24 anos

Pleno vigor

28 anos

Pleno vigor

32 anos

35 anos

Respiração dos rins
enfraquece, cabelos
caem, dentes estragam

40 anos

49 anos

Yang esgotado, o rosto
resseca, os cabelos
ficam grisalhos

48 anos

Impotência

56 anos

Rosto fino

Tian esgota

Infecundidade

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

(Direito) - Rin - Yang
Ming Men : "Porta da vida"

Esquerdo - Rin Yin

1) - Supra Renal Conecções
Med.→
Med.
→ Adrenalina

"Água dos rins"

SNS - Noradrenalina
Córtex - esteróides

Guardião da Energia Ancestral

Controla o Met. L.O - controle
Recepciona o Qi Puro - (armazena)

Hídrico e eletrolítico
met. Hidrocarbonatos e prot.

Jin Qi Inato
+

2) Útero (reprodução)

Jin Qi adquirido

Jing Qi dos Rins

+
Qi puro
Energia Vital → base que produz
Fundamental formação da matéria
e manutenção da vida

Tian Gui/ emissão senil

Yin
Yang

nutre (determina) os ossos - dente
Gera Med
Nível espinhal → cérebro
"Mar das medulas”
X
VG

Rins

A) pelo processo de
separação do líquidos
e turnos
B) pelo controle de
"abertura” e fechamento
- controla os orifícios
inferiores influenciam:
na diurese eliminação
urina defecação
Disfunção:
A) edemas poliuria ↑ urina
B) cistite

MERIDIANO DO RINS
(SHAO - YIN DAS PERNAS)
Meridiano importante pois regula
as águas do nosso organismo e é
responSável pelo os ossos (esqueleto) e
formação da medula.

Resumindo:
Há 2 Rins
Rins.. Os Rins têm forma de
feijões.. Pesam 1 Jing, 1 Liang cada
feijões
um;; estão colocados à 14
um
14ºº vértebra
e se acham 1 de cada lado e na
mesma altura que o umbigo.
umbigo.
(Aquecedor Inferior).
Inferior).

 Pertence 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
estação).
Guardião Ancestral (Jing Qi Inato).
Fig. 03

 O Meridiano corre para cima
(centrípeto) e têm 27 pontos bilaterais.
 Manifestação externa estão nos
cabelos.
Abertura nas orelhas,ânus e órgãos
urogenitais..
urogenitais
 Atua sobre Rins e gl
gl.. Supra
Supra--Renal
Renal..

Os Rins (shen), possuem as funções fisiológicas
principais:
a)
a)Armazenar
Armazenar a essência (Jing)
b)
b)Governa
Governa a Água
c)
c)Receber
Receber o Qi (ar)
Determinam as condições dos ossos, gera a medula e
chega ao cérebro.

SINTOMATOLOGIA - DOS RINS

1)Sintomas Principais
Principais::
1.1)
Resistência Geral:
Geral:
Cansaço, pouca resistência, queda do nível de ambição, boca e
garganta seca
seca..
1.2)
Adrenal e Genital:
Genital:
Impotência, esterilidade, distúrbio do crescimento, hipergmentação,
tendência a velhice.
velhice.
1.3)
Ossos e Cérebro
Cérebro::
Distúrbio do desenvolvimento de ossos e dentes, instabilidade dos
dentes, retardo mental e esczofrenia.
esczofrenia.

1.4)
Cabelos:
Queda ou ausência de cabelos, falta de brilho e força do
crescimento, esbranquiçado.
1.5)
Ouvido:
Zumbido, surdez, vertigens.
1.6)
Distúrbio Urogenital:
Formação de cálculos, oligúria ou poliúria.

2)Sinais e Sintomas de Excesso:
Sede , ardência na boca, distenção abdominal, diarréia.
3)Sinais e Sintomas de Insuficiência:
Espermatorréia, impotência, lombalgias, frios nos ombros, queda de cabelo,
enfraquecimento de dentes, dificuldades de audição, edema, cistrite, dist.
mental.

TRAGETÓRIA DO MERIDIANO DOS RINS

Rim Yang
•
•
•
•
•
•
•
•

Governa o crescimento
Desenvolvimento humano
Reprodução humana
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)

