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MERIDIANOS SECUNDÁRIOS, MERIDIANOS
EXTRAORDINÁRIOS OU IRREGULARES
Além dos Meridianos Principais o corpo humano possui outras vias ou trajetos que
não se ligam aqueles a várias partes do corpo, como também cobrem todas as áreas
externas e internas por onde circulam as energias, são os Meridianos Secundários, são
classificados em sua natureza em quatro tipos.

1. Meridianos Curiosos ou Irregulares também chamados Vasos
Maravilhosos.
2. Meridianos de Passagem - LO.
3. Meridianos Colaterais ou Distintos.
4. Meridianos Ligamentários/Tendíneo - Musculares.
1.

MERIDIANOS CURIOSOS - VASOS MARAVILHOS

São 8 os Meridianos Curiosos, também chamados de Vasos Maravilhosos,
notam que certos pontos têm efeitos análogos e poderosos sobre a própria energia
e suas manifestações, alguns estão situados nas duas linhas medianas do corpo
e outros no Meridianos Principais, sendo que cada um dos oito meridianos possui
um ponto de comando situado em um Meridiano Principal.
São estes 8 Vasos Maravilhosos:
1. Jenn - Mo - Vaso da Concepção - Ren Mai (VC).
2. Tou-Mo - Vaso Governador - Du-Mai (VG).
3. Inn-Tsiao -Mo - Vaso sob Maléolo Interno - Yin-Chiao-Mai (Meridiano da Motilidade
de Yin) (VMI).
4. Iang-Tsiao-Mo - Vaso sob Maléolo Externo - Yang-Xhiao-Mai (Meridiano da Motilidade
do Yang) (VME).
5. Inn-Oe - Cadeia dos Inn Yin Wei-Mai (O meridiano regular do Yin).
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6. Inn-Oe - Yuan Wee-Mai - Cadeias dos Yang - Meridianos regulares do Yang.
7. Tchang-Mo - Vaso dos Ataques - Meridiano da Vitalidade - Chong-Mai.
8. Tae-Mo - Vaso da Cintura - (Dai-Mai).

1.1 - FUNÇÃO DOS VASOS MARAVILHOSOS
Funções:
Ø Irrigar os espaços compreendidos entre os Meridianos Principais.
Ø conduzir e transportar a energia ancestral dos rins para diferentes partes
do corpo, e para os Meridianos Principais, recebendo energia Yang (nutridora) e
Oe (defensiva), provendo a circulação das 3 energias Yang, Oe e Ancestral.
Os 8 vasos possuem ação mútua, dois a dois, com ação específica em
determinados grupos de doenças, sendo os vasos ligados com duplas sendo um
ponto de comando do MMSS com um ponto de comando de MMII, caso inicie-se o
tratamento com ponto deve-se terminar com outro obrigatoriamente, formando-se
as seguintes duplas:
ID 3
TA 5
CS 6
P7

- B 62
- VB 41
- BP 4
-R6

Observação:
MMSS
YIN
YANG
VÍSCERA
ÓRGÃO
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MMII
YIN
YANG
VÍSCERA
ÓRGÃO
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1.2 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ENERGIA
Quanto a energia são classificados em quatro grupos:

Energia
Captação
Produção
Regulagem
Distribuição

Energia

Primeiro Grupo: Captados de energia.
Yin:
Jenn-Mo - VC - P 7
Yang: Tou-Mo - VG - ID 3
Segundo Grupo: Reguladores da Intensidade de energia.
Yin:
Yin-Tsiao-Mo - R 6
Yang: Ynag-Tsiao-Mo - B 62

Terceiro Grupo: Produtos Orgânicos Energia.
Yin:
Yin-Oe - CS 6
Yang: Yang-Oe - TR 5
Quarto Grupo: Distribuidores Nervosos e Motores.
Yin:
Tchong-Mo -BP 4
Yang: Toe-Mo - VB 41

1.3 - AS DUPLAS DE VASOS MARAVILHOSOS
Quanto a classificação e distribuição da Energia.
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vasos conservadores:
Yang (Yang-Oe): face póstero-externa do corpo.
Yin (Yin-Oe): face ântero-externa do corpo.
vasos aceleradores:
Yang (Yang-Keo): face póstero-interna do corpo.
Yin (Yin-Keo): face ântero-interna do corpo.
1 vaso desobstruidor:
Tchang-Mo: vaso tóraco-abdomino-pélvico vertical.
1 vaso cinto:
Tae-Mo: vaso circular em volta da cintura.

Meridianos
Extraordinários
Conservadores
Yang-Oe
Yin-Oe
Aceleradores
Yang_Keo
Yin-Keo
Desobstruidor
Tchang-Mo
Cintura
Tae-Mo
Regulação
VG

Entrada

Saída

Pontos
Chaves

B 63
R9

VG 14
VC 23

TA 5
CS 6

B 62
R6

B1
B1

B 62
R6

R 11

R 21

BP 4

VB 26

VB 28

VB 41

VG 1

VG 27

ID 3
Quadro 01
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1.4 - SINAIS, SINTOMAS E PATOLOGIAS TRATADAS POR
CADA DUPLA
1.4.1 - Duplas Yang
ID 3 - B 62: aceleradora da cadeia dos Yang, atua particularmente e com eficácia
nas:
Ø
•

Síndromes reumatismais superagudas:

Raquialgias, ciática, nevralgia cérvico-braquial, zona, nevralgia intercostal, poliartrites
diversas.
Ø Síndromes cérebro-espinais relacionadas com uma ⇑ PA intercraniana:

•

Hemiplegias, cefaléias hipertensivas.

Ø Síndromes neurológicas diversas:
•

Epilepsia, convulsões, hemiplegia espasmódica, espasmofilia.
Ø Outras indicações:

•
•

Dermatoses: acne, furúnculos, psíquicas (agressividade);
Órgãos dos sentidos: zumbidos nos ouvidos.

TA 5 - VB 41: conservadora da cadeia dos Yang, atua particularmente nas:
Ø Síndromes álgidas reumatismais:
•
•

Raquialgias: cervicais e lombares;
Coxopatias: coxartrose, artrite do quadril.

Ø As dermatoses crônicas:
•

Eczemas urticário, psoríase.
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Sistema de Controle da Energia pelas Duplas
dos Vasos Maravilhosos:

ID 3

Figura 02

Figura 01

B 62
VB 41
Aceleradora da
Cadeia dos Yang
Center Físio - IMES

Conservadora da
Cadeia dos Yang
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BP 4 - CS 6: conservadora da cadeia dos Yin, desobstruidora.
Ø Abdominal: obstrução abdominal em particular pelos gases.
Ø Arterial: obstrução arterial por espasmo u mecânica do tipo arterite.
Ø Psíquica: todos os bloqueamentos, as fobias, as inibições.

P 7 - R 6: aceleradora da cadeia dos Yin, atua particularmente nas doenças
crônicas:
Ø Pulmonares
Ø Digestivas
Ø Urogenitais
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Sistema de Controle da Energia pelas
Duplas dos Vasos Maravilhosos:
MC 6

P7

Figura 04

Figura 03

R6
Aceleradora da Cadeia dos Inn
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BP 4
Conservadora da Cadeia dos Inn
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1.4.3 - Esquemas Terapêutico pelas Duplas
P7

P7
MC 6

ID 3

MC 6

R6
BP 4

ID 3
TA 5

R6
BP 4

TA 5

B 62

B 62
VB 41

VB 41

Figura 06

Figura 05

2 - CLASSIFICAÇÂO DOS VASOS MARAVILHOSOS
2.1 - JENN-MO - REN-MAI - VASO DA CONCEPÇÃO
Ponto de Comando: P 7
Jenn-Mo, o Jenn significa função de direção, responsabilidade, em alguns textos
antigos a este ideograma é acrescentado um outro ideograma que significa “mulher”, o que
lhe dá o sentido de concepção “Ren” em Chinês significa “Nascer” e “Criar”.
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Trajeto:
Tem início, entre as partes genitais e o ânus, sobe pela linha mediana anterior
no abdome e tórax para terminar no queixo. Possui um ramo que subindo pelo
lado da boca liga-se aos olhos.
O Vaso Concepção (linha mediana anterior) é um meridiano ímpar que
assegura a ligação dos meridianos Yin. A energia circula de baixo para cima do
períneo à covinha do queixo. O Vaso Concepção totaliza 24 pontos de acupuntura.
O períneo representa a convergência do Yin.
Jenn-Mo comanda todos os meridianos Yin, de onde vem seu outro nome,
Mar dos Yin.
A tradição afirma que sua origem está nos Rins, na supra-renais, segundo
um trajeto interno, daí para aparelho genital e onde se situa seu primeiro ponto
externo.
Os pontos do Jenn-Mo, podem ser divididos em três grupos:
Primeiro Grupo: pontos do púbis ao umbigo: Comanda funções genitourinárias.
Segundo Grupo: pontos do umbigo ao externo: Comanda funções digestivas.
Terceiro Grupo: pontos do externo ao lábio inferior: Comanda as funções
respiratórias.
Os Pontos Mo/ Alarme/ Arauto
O Jenn-Mo possui pontos que alteram algumas funções, com conseqüente
alteração nos pulsos, são os seguintes pontos.
VC 3 - Mo do B
VC 4 - Mo do ID
VC 5 - Mo do TR
VC 6 - Mo da Energia
Center Físio - IMES
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VC 10 - Age sobre o Estômago
VC 11 - Age sobre a Vesícula Biliar
VC 12 - Mo do Estômago
VC 13 - Age sobre o Baço-Pâncreas
VC 14 - Age sobre o Coração
VC 15 - Age sobre Circulação Sexo
VC 17 - Age sobre Função Respiratória, sendo ponto exato do TR superior,
sendo o Ponto de reunião da energia retirando do ar o desequilíbrio da energia
deste meridiano se evidenciara sob a forma de: hérnia, cólicas abdominais,
problemas em órgãos genitais, esterilidade, distúrbios da menstruação, impotência,
epilepsia, espermatonvia, infecção na uretra, aborto, além do tratamento de
patologias gastro intestinais, pulmonares e de garganta.

2.1.1 - PONTOS DO MERIDIANO VASO CONCEPÇÃO
2.1.1.1 - VC 1 - HUIYIN
Localizado no meio do períneo. Indicado para emissão noturna, prostatite,
asfixia, insuficiência respiratória.

2.1.1.2 - VC 2 - QUGU
Localizado 5 polegadas abaixo do umbigo, na borda superior das sínfise
púbica, localizar o ponto com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para emissão
noturna, impotência, leucorréia, anúria, hérnia.

2.1.1.3 - VC 3 - ZHONGJI
Localizado acima do ponto Qugu, 4 abaixo do umbigo, paciente em decúbito
dorsal. Indicado para emissão noturna, dissúria, poliúria, gonorréia, dores em
baixo do abdômen, menstruação irregular, leucorréia, etc.

2.1.1.4 - VC 4 - GUANYAN
Localizado 2 polegadas acima do ponto Qugu, 3 polegadas abaixo do
umbigo, localizar o ponto com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para
12
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menstruação irregular, impotência, dor abdominal, desinteria, ascaridíase,
hipertensão.

2.1.1.5 - VC 5 - SHIMEN
Localizado na linha média frontal, 2 polegadas abaixo do umbigo. Indicado
para metrorragia, amenorréia, diarréia, edema, hipertensão.

2.1.1.6 - VC 6 - QIHAI
Localizado 1,5 polegada abaixo do umbigo, com o paciente em decúbito
dorsal. Indicado para emissão noturna, impotência, menstruação irregular,
menorragia, distensão, diarréia, retenção urinária, poliúria.

2.1.1.7 - VC 7 - ABDOMEN YINJILIAO
Localizado 1 polegada abaixo do umbigo. Indicado para metrorragia,
leucorréia, menstruação irregular, prurido vulvar, dor peri-umbilical, hérnia,
sangramento pós-parto.

2.1.1.8 - VC 8 - SHENJUE
Localizado no centro do umbigo, localizar o ponto com o paciente em decúbito
dorsal. Indicado para enterite aguda, enterite crônica, tuberculose intestinal,
edema, etc.

2.1.1.9 - VC 9 - QIHAI
Localizado 1 polegada acima do umbigo. Indicado para borborismo, diarréia,
dor abdominal, edema, disúria, inchaço no rosto.

2.1.1.10 - VC 10 - XIAWAN
Localizado 2 polegadas acima do umbigo, com o paciente em decúbito dorsal.
Indicado para gastralgia, vômito, distensão abdominal, disenteria.

Center Físio - IMES
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2.1.1.11 - VC 11 - JIANLI
Localizado 1 polegada abaixo do ponto Zhongwan. Indicado para gastralgia,
vômitos, anorexia, distensão abdominal, edema.

2.1.1.12 - VC 12 - ZHONGWAN
Localizado 4 polegadas acima do umbigo, localizar o ponto em posição de
decúbito dorsal. Indicado para gastralgia, vômito, soluço, distensão abdominal,
diarréia, gastrite, úlcera gástrica, obstrução intestinal aguda, etc.

2.1.1.13 - VC 13 - ZHANGWAN
Localizado 5 polegadas acima do umbigo, 1 polegada acima do ponto
Zhongwan. Indicado para gastrite, dilatação gástrica, espasmo cardíaco.

2.1.1.14 - VC 14 - JUQUE
Localizado 6 polegadas acima do umbigo na linha média frontal. Indicado
para gastralgia, soluço, palpitação, desordens mentais, epilepsia.

2.1.1.15 - VC 15 - JIUWEI
Localizado 7 polegadas acima do umbigo, 1 polegada abaixo do processo
xifóide do externo. Indicado para dor precordial, epilepsia, soluço.

2.1.1.16 - VC 16 - ZHONGTING
Localizado na linha média esternal, ao nível do 5º espaço intercostal.
Indicado para plenitude torácica inferior, soluço, regurgitação alimentar,
regurgitação do leite em criança.
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2.1.1.17 - VC 17 - ZHANZHONG
Localizado a meio caminho entre os dois mamilos, com o paciente em posição
de decúbito dorsal. Indicado para dor torácica, plenitude torácica, deficiência de
lactação, nevralgia intercostal, angina pectoris, asma, etc.

2.1.1.18 - VC 18 - YUTANG
Localizado na linha média esternal, o nível do 3º espaço intercostal. Indicado
para tosse, asma, dor torácica, paralisia da laringe, obstrução laríngea,
expectoração excessiva.

2.1.1.19 - VC 19 - CHEST-ZINGONG
Localizado na linha média esternal, ao nível do 2º espaço intercostal.
Indicado para tosse, asma, dor torácica, paralisia da faringe, obstrução laríngea.

2.1.1.20 - VC 20 - HUAGAI
Localizado na linha média esternal, ao nível do 1º espaço intercostal.
Indicado para asma, tosse, plenitude e dor no baixo tórax.

2.1.1.21 - VC 21 - XUANJI
Localizado na linha média esternal, ao nível da margem superior da 1ª
costela. Indicado para tosse, asma, dor no tórax.

2.1.1.22 - VC 22 - TIANTU

Localizado na depressão da fossa supra-esterna. Indicado para
bronquite, asma, faringite, bócio, espasmo de diafragma, doenças
esofágicas, vômitos neurológicos, etc.

Center Físio - IMES
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2.1.1.23 - VC 23 - LIANQUAN

Localizado acima da proeminência laríngea, na depressão da
margem superior do osso hióide. Indicado para bronquite, faringite,
mutismo, asma, salivação excessiva.
2.1.1.24 - VC 24 - CHENG-JIANG
Localizado na linha média da mandíbula, na depressão abaixo do sulco
mento-labial. Indicado para nevralgia trigeminal, paralisia facial.

2.1.2 - PONTOS PRINCIPAIS

P8

RM 12

RM 8
P5

RM 4
RM 3
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Nº 22 do Vaso Concepção Tian-iu
(projeção do céu) na concavidade
sobre-esternal. O homem comunica-se
com o céu pela respiração.

Figura 08

Figura 09

Jenn Mo – Vaso da Concepção – Ren Mai
Center Físio - IMES
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2.1 - TOU-MO - VASO GOVERNADOR - DU-MAI
Ponto de comando: ID 13
Tou-Mo significa “governar”, comanda todos meridianos Yang sendo chamado
de “Mar dos Meridianos Yang”. O Tou-Mo ou Vaso Governador age sobre a força
física e mental, sobretudo nos homens. Seu ponto não se dividem em grupos de
ação, como ocorre no Jenn-Mo, mas alguns pontos têm ação específica.
VG 41 - Age sobre ânus e reto
VG 4 - Vitalidade e vigor sexual
VG 11 - î
VG 12 - è Tem ação Psíquica
VG 13 - ì
VG 25 - Rigidez, dores na coluna, demência, epilepsia, calor, tórax,
alucinações, dores nos olhos, dores em C 7 (Picar o VG 25 na ponta do nariz).
Trajeto:
Tem início no períneo, passa ao lado do ânus, chegando a extremidade do
cóccix; sobre ao longo da coluna sacral, lombar, dorsal, cervical, até atingir o
crânio. O ramo superficial sobe pela linha vertical perietal frontal até o nariz,
descendo, a seguir pelo lado dorsal da boca. O ramo mais profundo, entra no
Cérebro pela nuca, saindo pelo nariz, e um outro ramo profundo que sobe pelo
períneo para baixo do abdômen ligando-se à Bexiga e Rins.
Funções Principais:
A- Governar e regular a energia Yang do corpo.
B- Manter a resistência do corpo.
Quando temos disfunção energética neste meridiano temos: espasmos e
rigidez com opistotono, dor nas costas, dor de cabeça, convulsão, epilepsia,
comportamento maníaco, hemorróida, esterilidade.
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2.1.1 - SINTOMATOLOGIA
Convulsão, tremores, apoplexia, afasia, epilepsia, cefaléia, vermelhidão e
edema nos olhos, lacrimejamento, lumbago, lombalgia, dores nas pernas, dor no
joelho, rigidez na nuca, pescoço, doença febril, garganta inflamada, dor de dente,
adormecimento das mãos e pés, sudorese noturna.

2.1.2 - CARACTERÍSTICAS
O VG não tem pontos próprios de tonificação e sedação.
Ponto mestre: 3 ID.
Ponto acoplamento: 62 B.
Ponto assentimento: 16 B.
O Vaso de Governo, ou Tu-Mo, juntamente com o Vaso de Concepção - JenMo, formam a chamada pequena circulação da energia. Estes dois vasos
suplementares, ou maravilhosos, são geralmente considerados como fazendo
parte da lista de meridianos normais porque tem seus pontos próprios. Os
meridianos suplementares não têm pontos próprios.
Nome Original: Tu-Mo, Tu-Mai, Tu-Mei, Du-Mo, Du-Mai, Du-Mei.
Ø
Ø
Ø
Ø

É de Yang
É ímpar
Tem 28 pontos. Alguns autores dão 27 e outros 30.
Governa todos os meridianos de Yang.

2.1.3 - SÍMBOLOS
Em Português: Vaso Governador
Em Espanhol: Conducto de Gobierno
Em Francês: Vaisseau Gouverneur
Em Inglês: Usa-se o nome Chinês
Conferência de Tóquio 1965 :
Em Chinês:
Center Físio - IMES

VG
CG
VG
Tu/Du-Mo
XIV
Tu-Mo ou Mai, Di-Mo ou Du-Mai
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2.1.1 - PARTICULARIDADES
Alguns autores dizem que este meridiano exerce influência física do ponto
1 ao ponto 14. Influência psíquica do ponto 14 ao ponto 30 e influência
otorrino-laringológica do ponto 23 ao ponto 30.

2.1.2 - PONTOS DO MERIDIANO DO VASO GOVERNADOR
2.2.5.1 - VG 1 - CHANGOIANG/CH’ANG/TCHRANG TSIAN - Sempre firme
ou longa firmeza.
É um ponto Lo.
Ponto que recebe um Vaso Secundário de VC 1.
Ponto que envia um Vaso Secundário ao VC 1.
Ponto de partida do Vaso Lo Longitudinal de Tu-Mo.
Ponto de partida do Vaso Lo Dorsal de Tu-Mo.
Localizado entre a porta do cóccix e o ânus, no centro do períneo. Indicado
para garganta, doenças da boca, dores de dentes, constipação, diarréia,
inquietação, medo, convulsões, demência, dor nos olhos, conjuntivite, surdez,
hemorróidas, prolapso do reto, uretrite, impotência, hematemese (juntamente com
o ponto B 57, que é específico), sangramento às evacuações.

2.2.5.2 - VG 2 - YAOSHU - IAO-IU - Iu da Região Renal
Localizado abaixo da 4ª vértebra sacral no hiato sacral, entre sua junção
com o cóccix, acima do bordo superior ao púbis. Indicado para dores lombares e
das coxas, asma, hemorróidas, paraplegia, bexiga, próstata, útero, uretmite,
amenorréia, impotência, dor lombo sacral, menstruação irregular, epilapsia, cisto
de útero, cisto de ovário, apendicite. Pode ser usado em anestesia por acupuntura.
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2.2.5.3 VG 3 - YAYANGGUAN - IANG KOAN - YANG KUAN - Barreira de
Yang
Localizado no espaço do processo espinhoso, entre a 4ª e a 5ª vértebras
lombares, na linha mediana. Indicado para dores pós traumáticas, lumbago,
contratura nos MI, fraturas, contusões, entorses, espermatorréia, impotência,
artrite, fratura do ráquis, menstruação irregular, emissão noturna, doenças
ginecológicas.
Espermatorréia = emissão involuntária de esperma.
Afasia = defeito de adaptação da palavra idéia. É a palavra da memória dos
sinais mediante os quais o homem troca idéias com seus semelhantes.

2.2.5.4 VG 4 - MINGMEN - Porta do destino
Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de L 2, no espaço
do processo espinhoso entre a 4ª e 3ª vértebras lombares, na linha mediana.
Indicado em casos de afogamento, percurtir repetidamente sobre este ponto. Nos
casos de emergência de ataques cardíacos ou cerebrais, com recurso pronto:
percurtir com a mão este ponto e o B 23. Esgotamento físico e psíquico, cefaléia,
epilepsia, prolapso do reto, hemorróidas, impotência, leucorréia, algias, senilidade
precoce, diarréia crônica.
“Percurtido moderadamente produz reanimação”.
Freqüentemente usado em anestesia por acupuntura, nas cirurgias
ginecológicas.

2.2.5.5 VG 5 - XUANSHU - HUSUAN-CHU - SUAN-SU - SIUAN-TCHU TSU-LIAO - Charnela pendurada - Eixo de suspensão
Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra lombar. Indicado
para tratamento de úlcera duodenal usar este ponto conjugado com VC 12, não
empregado agulhas. Prolapso do ânus, rigidez e dor nas vértebras lombares.

Center Físio - IMES
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Ponto Principal para tratamento das afecções do trato urinário, mas deve ser
usado qualquer outro processo, exceto agulhas e moxas.

2.2.5.6 - VG 6 - JIZHONG - CHICHUNG - TSRI TCHRONG - SHIH CH’UI
HSIA - Vértebra Central da Espádua/ Meio da Espinha Dorsal
Localizado abaixo do processo espinhoso da 11ª vértebra torácica. Indicado
para dores sacro-ilíacas e quadris, epilepsia, hemorróidas, menopausa, icterícia,
rubéola, varizes, distúrbios digestivos, hepatite, paralisia das extremidades
superiores.

2.2.5.7 - VG 7 - ZHONGSHU - CHNG-CHU - TCHONG-SU - TSI-CHU - Eixo
Central
Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de D 10. Indicado
dores costais, gastralgia, anorexia, visão diminuída, retardamento mental, atraso
na escola, sexualidade precoce.

2.2.5.8 - VG 8 - JINSUO - CHINCHU - CHINSO - TSINN-SOU - TCHEYANG - YAO-YANG-KUAN - Músculo contraído
Localizado abaixo do processo espinhoso da 9ª vértebra torácica. Indicado
para hepatite, colecistite, pleuris (inflamação da pleura, aguda ou crônica, com ou
sem derrame), nevralgia intercostal. Saída de Energia do TM, psicoses, epilepsia,
verborréia (abundância de palavras mas sem idéias no falar ou discutir). Agitação
motora, emagrecimento, rigidez na coluna, dor pré-cordial.

2.2.5.9 - VG 9 - ZHIYANG - CHIH YANG - TSE-YANG - LING-TRAE Chegada do Yang - Atinge o Yang
Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de D 7. Indicado
para nevralgias intercostais, convulsões, tônico físico e psíquico, dispnéia
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(respiração difícil), percutido violentamente determina perda dos sentidos, emissão
noturna, impotência, tosse, reumatismo muscular, malária, dor no baixo tórax.

2.2.5.10 - VG 10 - LINTAI - LING-TAE - CHEN-TAO - Estrela do Espírito
- Monumento da Alma
Localizado entre os processos espinhosos da 6ª e 7ª vértebras torácicas.
Indicado para asma, bronquite, lumbago, dor nas costas, gastralgias, dispnéia
tosse, estimulante, ponto específico para prevenir as conseqüências dos resfriados,
síndromes de vento, dor e inchaços devido a furúnculos.

2.2.5.11 - VG 11 - SHENDAO - SETAO - CHEN-TCHU - TAO - Via do
Espírito
Localizado entre os processos espinhosos da 5ª e 6ª vértebras torácicas.
Indicado para neurastenia (esgotamento nervoso, apresenta hipotonia muscular
e arterial, diminuição das secreções glandulares, cefaléias, raquialgia, dispepsia,
insônia, sensação de grande fadiga, estado e tristeza, medo e indecisão). Percutido
violentamente pode causar perda dos sentidos ou síncope cardíaca, rigidez na
coluna, glaucoma, taquicardia, resfriado, temor, ansiedade, memória fraca, fadiga
mental, convulsões e resfriados nas crianças (massagens), epilepsia, malária.
Observação: usar moxa.

2.2.5.12 - VG 12 - SHENZHU - SEM-TSU - SHEN-CHU - TRAO-TAO Coluna do Corpo
Localizado na 1ª faceta articular posterior do calcâneo com o astrálago, 2ª
(neurologia) camada óptica: núcleo de substância cinza situada no interior do
cérebro, de cada lado do 3º ventrículo. Indicado para tosse, dispnéia, epilepsia,
dores nas costas e pescoço, fadiga intelectual e mental, histeria, inclinação
homicida, demência senil, dores na coluna lombar. Provoca vômitos nos bêbados,
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cérebro, medula, úlcera do estômago (com E 36), Tálamo, depressão, doenças
pulmonares, loucura.

2.2.5.13 - VG 13 - TAODAO - TAO-TAO - PAE-LO - Rua dos Oleiros Estradas do Oleiro - “As Cem Fadigas” - Dispensa o Yang.
Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra torácica. Indicado
no ponto de ação geral sobre a energia Yang, ponto principal para epilepsia, febre,
malária, esquizofrenia, depressão, esgotamento, paralisia, esterilidade, histeria,
asma, tosse, hepatite, astenia, vômitos, desinteria, torcicolo, discopatia cervical,
lombalgia, tônico físico, ossos, ponto de reanimação para acidentes de Karatê
(massagear com a palma das mãos), cefaléias, anemia, gripe, hipófise, paratiróides.
Observação: autores tem esse ponto como mortal.
Esquizofrenia: estados mentais que apresentam como caráter essencial
a dissociação e a discordância das funções psíquicas (afetivas, intelectuais e
psicomotoras), com perda de unidade de personalidade, ruptura do contato com a
realidade e tendência a fechar-se em um mundo interior.

2.2.5.14 - VG 14 - DAZHUI - TA-CHUI - PAE-IAO - Grande Vértebra Galho Malho
Localizado entre 7ª vértebra cervical e o processo espinhoso da 1ª vértebra
torácica. Indicado para as mesmas indicações gerais do VG 13, resfriado, gripe,
tuberculose pulmonar e óssea, eczema, tônico geral e cardíaco, hipófise, mutismo,
icterícia, contusões.

2.2.5.15 - VG 15 - YAMEN - FONFU - Porta do Mutismo
Localizado 0,5 polegada acima do ponto médio da linha posterior do cabelo,
diretamente abaixo da protuberância occipital externa. Indicado para o ponto
especial para tratamento da surdez, muito usado na China com excelentes
resultados, ponto auxiliar para esquizofrenia, desordem mental, epilepsia, astenia,
tônico físico, febre, gripe, doenças da visão, algia e todo tipo de choque, cefaléias,
convulsões cerebral, mutismo, dispersa o pâncreas.
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Observação: as moxas podem produzir surdez.

2.2.5.16 - VG 16 - FENGFU - FONG-FU - Palácio de FONF - Palácio do
Vento
Localizado 1 polegada acima do ponto médio da linha posterior do cabelo,
na depressão abaixo da protuberância occipital externa. Indicado para o ponto
usado para reduzir em 50% a taxa de eosinófilos, equivalente a uma injeção
intramuscular de 25 mg de ACTH. Usar juntamente com os pontos R 7, BP 6,
B 47, VC 6. Ponto muito importante em todas as afecções mentais, apoplexia,
cefaléia, vertigem, hemiplegia, qualquer dor, histeria, harmonia Yin-Yang, acidez
do estômago, dispersa o Pâncreas. Ponto reunião com Yang Oé. Ponto de reunião
com MP de B, envia vasos dentro do cérebro.
Observação: moxas proibidas: podem produzir cegueira.

2.2.5.17 - VG 17 - NAO-HU - NAO-FU - TSING-TSIEN - Porta do Cérebro
- Palácio do Cérebro
Localizado sobre a linha mediana a 5,5 distâncias, acima da apófise
espinhosa de C 7. Acima da protuberância occipital, a 1,5 polegada do ponto VC
16. Doenças pulmonares, respiração, doenças da visão, cefaléia, torcicolo, insônia
e epilepsia, ação nas supra-renais, nas algias. Ponto que recebe um vaso MP B,
envia para dentro do cérebro. Choque físico e psíquico.
Observação: agulhas proibidas. Alguns autores relatem que causa morte
sem deixar vestígios. Moxas absolutamente proibidas, causam surdez.

2.2.5.18 - VG 18 - QIANG-JIAN - CHING-CHIEN - REO-TING - Intervalo
duro - Lugar de Robustez
Localizado na linha mediana do crânio a sete distâncias acima da apófise
espinhosa de C 7, a 1,5 polegada acima do VG 17. Indicado para dores de cabeça,
vertigem ao fechar os olhos, tontura, doenças cardíacas, psicose, vômitos.
Center Físio - IMES
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2.5.19 VG 19 - ZHONGSHU - CHUNG-CHU - TCHONG-SU - TSI-CHU Eixo Central
Localizado sobre a linha mediana, a uma distância e meia atrás do topo do
crânio, a 1,5 polegada acima do VG 18. Indicado para cefaléias, rigidez do pescoço.
Ponto de ação sobre a energia Yang, perturbações psíquicas, vertigem, epilepsia,
paralisia, tosse, dispnéia.
Observações: alguns autores têm esse ponto tido como mortal e proíbem
moxas.

2.2.5.20 VG 20 - BAIHUI - TSIEN-TING - PAI-HUI-PAE-JOE - Centro de
Reuniões - Encontro de Todos
Localizado no ponto mais alto, no ápice da cabeça. Indicado para o ponto
usado para recuperação em casos de síncope como acidente no tratamento por
acupuntura. Não usar este ponto em crianças (é o bordo da moleira). Em adultos
é preciso muito cuidado pois as reações são muito fortes. Esquizofrenia, síncope
(massagear), transtornos da palavra, epilepsia, surdez, mudez, amnésia,
hemiplegia, insônia, prolapso retal, paralisia, estimulante da memória, gripe, tônico
físico.

2.2.5.21 VG 21 - QIANDING - CHIE-TING - TSIEN-TING - PE-HUI - Diante
do Alto - Diante do Topo
Localizado sobre a linha mediana a uma distância e meia do topo para frente
do crânio, a 1,5 polegada na frente do VG 20. Indicado para dor de cabeça,
tontura, síncope, hipertensão, prolapso do reto, convulsões em crianças, vias
respiratórias, inflamação dos olhos, pólipos nasais.

2.2.5.22 VG 22 - XINHUI - HSIN-HUI - CHANG-SING - TCHOANG-JOE Reunião do Frontal - Encontro no topo do crânio
Localizado na linha mediana do crânio, 1,5 polegada na frente do ponto VG
21. Indicado para dor de cabeça, febre, coriza, algias, inflamação do nariz, tônico
físico, embriaguez, pólipos nasais.
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2.2.5.23 - VG 23 - SHANGZING - CHANG-SING - SHANG-HSIN - CHENGTING - Estrela Superior
Localizado na linha média da cabeça, 1 polegada acima da linha anterior do
cabelo, a 4 polegada depois do ponto VG 20. Indicado para cefaléias, doenças
mentais, rinites, psicoses, epilepsia, verborréia, emagrecimento, rigidez na coluna,
dor pré-cordial.

2.2.5.24 - VG 24 - SHENTING - TZENG-TING - CHENG-CHIANG - SUTIAO - Templo de Providência - Templo da Mente
Ponto que recebe um vaso MP da B.
Localizado na linha mediana do crânio, o,5 polegada acima da linha frontal
dos cabelos. Indicado para cefaléias, rinite, vertigens, histerias, epilepsia, insônia,
paralisia facial, dores de dente, vias respiratórias, halitose, doenças mentais.

2.2.5.25 - VG 25 - SULIAO - YIN-TANG - CHOE-KEU - Traçado da frente
- Osso Plano
Localizado na união do terço superior e do terço médio do sulco naso-labial.
Indicado para doenças nasais, choque, hipertensão, braquicardia, sensação de
nariz gelado, epistaxe, rinite, abcessos, tônico físico, hipoglicemia, indisposições,
congestão.

2.2.5.26 - VG 26 - RENZHONG - PI-TSIAO - IA-TCHONG - JEN-CHUNG SHUI-KOU - TOE-TOAN - Meio da Cruzeta do Nariz - Curso d’água
Ponto que recebe um vaso MO IG.
Ponto que recebe um vaso MP E.
Ponto de cruzamento dos dois MP IG.
Localizado na junção do 1/3 superior no sulco naso-labial. Indicado no ponto
de recuperação em caso de síncope, como acidente no tratamento por acupuntura
(massagear), golpeando violentamente pode causar a morte, tônico físico, epilepsia,
trismo, lipotimia, choque, coma, hipoglicemia, indisposições, enfermidades da boca,
nariz congestionado, suores (com 20 IG), insolação, insuficiência respiratória.
Center Físio - IMES
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Observação: vedado às Moxas.

2.2.5.27 - VG 27 - DUIDUAN - TUITUAN - YUEH-TUAN - SU-TZIAO KEN-TSIAO - IN-TSIAO - Osso próprio do nariz. Começo da Troca
Localizado na linha mediana, no meio do tubérculo do lábio superior. Indicado
para odontalgia, ponto principal para histeria, esquizofrenia, epilepsia, choque,
inchaço na face, excessiva salivação nas crianças, dor de dentes, gengivites,
estomatite, obstrução nasal, pólipos nasais.

2.2.5.28 - VG 28 - YINJIAO - YINCHIAO - KEN-CHIAO -SUE-KEOU - Destrói
aquele que é entregue - Canal d’água
Localizado no freio labial, na gengiva, vestíbulo superior, entre as raízes
dos incisivos medianos. Indicado para doenças do interior da cavidade nasal,
ângulo interno no olho e córnea, dores e congestão da gengiva, henmorróidas,
tônico físico, síncope (massagens), halitose, diabete, doenças mentais. Ponto que
recebe um vaso de Jenn Mo e um vaso do MP do Estômago. Para alguns autores,
este e os dois pontos seguintes não existem. O VG teria apenas 27 pontos. São
mais considerados pela escola francesa.
Observação: pode provocar sangria com a agulha triangular.

2.2.5.29 - VG 29 - TOE-TOAN
Localizado na extremidade do sulco labial. Indicado para psicose, obstrução
nasal, odontalgias, diabete.
Punção não indicada.

2.2.5.30 - VG 30 - YIN-TSIAO
Localizado na junção da mucosa gengival. Indicado para cárie, abcessos
dentários, icterícia, doença cardíaca.
Punção não indicada.
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O Vaso Governador (linha mediana posterior) é um meridiano único. Assegura
a ligação de todos os Meridianos Yang. A energia circula de baixo para cima, do
cóccix ao crânio. Passa sobre a linha mediana da face e termina na gengiva
superior, no ponto de comunicação do Yang-ming do pé (meridiano do Estômago).
O Vaso Governador tem 28 pontos.

Figura 10
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Nº do Vaso Governador (Receptáculo do vento) se acha na nuca a 1 cm
acima do limite da implantação dos cabelos. É indicado contra a afasia.
A “ventania” de tipo Yang provoca a hemiplegia.

Figura 12
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2.3 TSIAO-MO - YIN-CHIAO-MAI (Meridiano da Motilidade
Yin) - Vaso sob Maléolo Interno
Ponto de comando: R 6.
Este vaso tem por função dirigir os movimentos do corpo, tem origem no
maléolo interno, podendo ser considerado um vaso secundário do Meridiano
Principal dos Rins, iniciando seu trajeto no ponto R 2, dirigindo-se ao R 6,R 8, sob
a face interna da perna e coxa e penetra o aparelho genital, só aparecendo em
superfície no ponto E 12 e daí para E 9, vai à face e termina no canto interno do
olho no ponto B 1.
B1

Figura 13
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2.4 - IANG-TSIAO-MO - YAN-CHIAO (Meridiano da Motilidade
Yang) - Vaso sob o Maléolo Externo
Ponto de Comando: B 62.
Tem por função dirigir os movimentos do corpo, tem origem no maléolo externo,
sendo considerado um vaso secundário do Meridiano da Bexiga. São seus pontos
externos: B 62, B 61, B 59, ID 10, IG 16, IG 15, E 7, E 6, E 4, B 1, VB 20.
Quando debilitado os músculos da face interna do corpo se afrouxam,
enquanto os músculos do lado externo se contraem, associados com transtornos
mentais maníacos, insônia, dor e cor vermelha no ângulo interno do olho, epilepsia,
convulsão, dores na região lombar, posterior nas pernas.

B1
E1
E4
IG 15

B 62
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VB 20

IG 16
ID 10

B 61

Figura 14
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2.5 INN-OE - Cadeia dos Inn-Yin-Wei - Mai

Ponto de Comando: CS 6
RM 23
RM 22

F 14
BP 16
BP 15

BP 13

R9
Figura 15
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2.6 - YANG-OE - Cadeia dos Iang-Yang-Wei - Mai
Ponto de Comando: TR 5
São traduzidos como “Cadeia dos Inn” e “Cadeia dos Iang”, pai Oe significa
quando o Inn-Oe-Mo é afetado, o doente queixa de dores no coração, porque o
Inn-Oe-Mo segue os meridianos Inn e circula no espaço Inn (Inn = Iong = Sangue
= Coração), por isso quando o Inn é atingido, é sempre o coração que é afetado, o
paciente pode ainda, apresentar: dor epigástrica, opressão na axila, dor lombar e
dor no órgão genital externo.
Iang-Oe-Mo tem por função distribuir a energia ancestral nas diversas partes
do corpo: membros, costelas, ombros, pescoço e cabeça. O Iang-Oe-Mo liga todas
as energias Iang.
Sintomas: febre, calores e frios alternados, seu trajeto começa onde se
une todos os Meridianos Yang no ponto B 63, daí percorre os seguintes pontos:
VB 35, VB 29, ID 10, ID 15, VB 21, VG 15, VG 16, VB 20, VB 19, VB 17, VB 15,
VB 14, VB 13.
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VB 13
VB 20

E8
VB 17
VB 18
VB 19
DM 16
DM 15
TA 15
ID 10

VB 35

B 63
Figura 16
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2.7 TCHONG-MO - Vaso dos Ataques - Meridiano da
Vitalidade - CHONG-MAI
Ponto de Comando: BP 4.
Seu trajeto tem origem na pelve, ligando-se portanto, aos seus órgãos. Seus
ramos mais profundos sobe por trás da pelve passa pelo períneo ao lado das
vértebras, voltando ao peito. Seu ramo superficial sobe pela frente do abdômen,
pelo mesmo trajeto do Meridiano dos Rins até a garganta parando ao redor dos
lábios.
Seus pontos: VC 1, E 30, R 11, R 12, R 13, R 14, R 15, R 16, R 17,
R 18,
R 19, R 29, R 21.
Sintomas: Tem função muito importante por controlar a energia das vísceras,
especialmente dos órgãos pélvicos. Seus principais sintomas são: mal estar, cólica
menstrual, cólica abdominal, problemas ginecológicos, dores pré-cordiais, má
digestão, icterícia de todos os gêneros, soluços, deficiência de leite, hemoptise,
hemorragia uterina.

R 21

R 11
Figura 17
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2.8 - TAE-MO - Vaso da Cintura - DAI-MAI
Ponto de Comando: VB 41.
Este Meridiano inicia-se na região dorso-lombar, se dirige obliquamente para
frente acima da bacia e abaixo do umbigo, contornando o tronco como um cinto.
Tem função de realizar a ligação dos Meridianos Yin e Yang no meio do
tronco. Tem os seguintes pontos: F 13, VB 26, VB 27, VB 28.
Indicado para distensão abdominal, lombalgia, fraqueza na região lombar e
pernas, leucorréia, menstruação irregular, prolapso uterino, em todos os vazios,
insuficiência e esgotamentos. Reumatismo articular agudo, artrite no calcanhar,
edema nos pulsos e /ou nos joelhos e/ ou nos meléolos externos, paralisia flácida,
tremores ou contraturas dos pés e das mãos, dores nas costas, ombros, braços,
ou membro inferior lateralmente.

F 13

VB 26

VB 27

VB 28

Figura 18
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