OS CINCO ELEMENTOS
“Os cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água abarcam todos os
fenômenos da natureza. TrataTrata-se de um simbolismo que se aplica também ao
homem”.
Nei Jing.

Os chineses dividiram o mundo em cinco elementos e qualquer coisa no universo era como
pertencente pela sua natureza a uma ou a diversas dessas cinco categorias.
categorias. Tal fato nos lembra os quatro
elementos que, até pouco tempo eram familiares a prática ocidental ou seja:
seja: terra, água, ar e fogo.
fogo. Todas as
coisas no mundo pertencem, em sua essência, a uma ou a diversas dessas categorias, por exemplo:
exemplo: um tijolo
pertence ao elemento terra;
terra; um copo de vinho, aos elementos terra (vidro) e água (vinho).
(vinho).
O quinto elemento ou seja a madeira é conhecida apenas dos chineses e outras certas civilizações cujas origens
perdem--se nos tempos préperdem
pré-históricos.
históricos.
O nome quinto elemento contém em si mesmo ou muito discutido ou impalpável "elemento da vida".
vida".
Os primeiros quatro elementos relacionamrelacionam-se com a vida física, que podemos apreciar os nossos sentidos
ordinários e, portanto, podemos apenas descrever o mundo inanimado ou quando muito a parte inanimada do
que é animado.
animado.
O quinto elemento procura descrever o animado por si mesmo, por meio da planta vivente cujo
esqueleto lenhoso é a sua estrutura mais permanente e que ficou preservado no seu nome.
nome. Madeira
Madeira..
Deve--se considerar que este quinto elemento é algo que foi adicionado aos outros quatro, na tentativa de explicar
Deve
o fenômeno da vida, entretanto este não é o caso, no sistema chinês a madeira ocupa, sem precedente a
posição do primeiro alimento, do qual os outros quatro se se originaram.
originaram. Significa

MERIDIANOS DISTINTOS OU COLATERAIS
São vasos secundários que conduzem energia Yong Qi e Wei Qi para a cavidade toracoabdominal,
para a cabeça e para as regiões nas quais o Yin Qi não é conduzido pelos canais de energias
principais.. São em número de 12
principais
12,, onde formam pares ou confluências, constituídos por um canal de
energia divergente proveniente de um canal de energia Yang e outro proveniente do canal de energia
Yin acoplado
acoplado..
Enquanto os canais de energia principais fazem a união Yin/Yang externamente, os
canais de energia distintos a fazem internamente, incluindo a união com o coração com os Zang Fu
Fu..

FISIOLOGIA
Julga-se que o Shen (Rins) que pertence ao Yin, dá origem aos canais de energia curiosos, nos quais
Julgacircula o Jing (energia ancestral) e se considerarmos que o Yin se derivou do Yang, a lógica nos faz
pensar que o Xin (coração) também deva possuir um sistema similar de canais aos dos curiosos, que
poderiam constituir os canais de energias distintos.
distintos.
Nessa visão, os canais de energia distintos teriam origem no Xin (coração) e estariam
relacionados com o Shen (mente) que é armazenado neste órgão (coração).

TRAJETOS GERAIS

Os pares de canais de energia distintos acoplados, chamados também de “seis confluências”, seguem
sempre um trajeto específico dependendo ter característica Yin ou Yang
Yang::


Canais de energia distinto Yang
Yang::

Grandes articulações → Canal de energia principal Yang → membros → penetra cavidade torácica e/ou
abdominal → conecta
conecta--se com Zang e Fu correspondentes → converge para o coração → emerge pescoço
ou face → união novamente com o canal de energia principal Yang de origem (ponto de confluência)
confluência)..


Canais de energia distinto Yin:
Yin:

Grandes articulações → Canal de energia principal Yin → penetra cavidade torácica e/ou abdominal →
conecta--se com Zang e Fu correspondentes → paralelamente ao acoplado Yang → converge para o
conecta
coração → emerge pescoço ou face → canal de energia principal Yang acoplado.

FUNÇÕES
A função mais importante destes canais de energia seria então estabelecer ligações
energéticas entre um hemicorpo e outro, mantendo desta forma a harmonia entre o lado direito e
esquerdo, entre o Yin e Yang, e entre o Xué e o Qi.
Qi.
É através destes canais de energia distintos que a energia Yin passa de um hemicorpo
para outro, explicando desta forma, o tratamento pelo o oposto.

SEIS CONFLUÊNCIAS

Primeira Dupla:
MD B
- B 54
MD R
- R 10
União: B 54 E B 10
Segunda Dupla:
MD VB

- VB 30
MD F
-F5
União: VC 2, VB 1 e ID17
Terceira Dupla:
MD E
- E 30
MD BP
- BP 12
União: E9

Quarta Dupla:
Dupla:
MD ID
- ID 10
MD C
-C1
União:: B 1 e ID 16
União
Quinta Dupla
Dupla::
MD VG20
VG20
MD CS
- CS 1
União:: TR 16
União
Sexta Dupla
Dupla::
MD IG
- IG 1 E IG15
IG15
MD P
-P1
União: IG 18

DIAGNÓSTICO
Uma das formas de se realizar o diagnóstico de afecções destes canais, seria a presença de
manifestações de acometimento energético/funcional e/ou orgânico do Xin (coração), como pontos Shu
dorsais e Mo deste órgão dolorosos.
dolorosos.
A causa mais freqüente de afecção destes canais seria a presença constante de distúrbios
emocionais recentes e/ou antigos, o que geraria estagnação energética, precedendo os sintomas
clínicos, fato que se pode explicar pois o Shen (mente) é armazenado no Xin (copração)
(copração)..
Se a patologia persiste nos canais de energia distintos, pode ocasionar estagnação energética
também nos Zang Fu, que mantém conexões internas e até mesmo nos canais de energia principais,
provocando algias e posteriormente, afecções funcionais e orgânicas.
orgânicas.
Assim, para realizar um diagnóstico, deve
deve--se atentar para:
para:
História de problemas emocionais relacionados ao início do sintoma
Manifestações energéticas, funcionais e/ou orgânicas do Xin (coração)
Presença de manifestações clínicas dos Zang Fu
Presença de pontos de confluências dolorosos dos distintos em questão
questão..
Manifestações clínicas nos trajetos de energia dos meridianos principais envolvidos
envolvidos..

SINTOMAS E DIAGNÓSTICO
MD da CS e TA
TA::
-Sintomas
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:
ID:
-Sintomas
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
coração..
-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em C1, ID10, B1 e ID16.
MD do P e IG:
IG:
-Sintomas
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
pescoço..
-Formas de diagnosticar: Dor à palpação em P1 e IG18.

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.

OBSERVAÇÕES:
1.Todos os Meridianos Distintos Inn tem como ponto de reunião outro Meridiano Distinto
Yang, ao nível do pescoço ou da cabeça, o que explica a ação dos MP Inn (Meridiano Principal)
nas regiões cefálicas e, portanto, a sua ação nas cefálicas e neuvralgias cervicais e faciais,
como por exemplo Fígado.
2.Os Meridianos Distintos Yang saem da MP Yang e voltam para um MP Inn, enquanto os
Meridianos distintos Inn são MP Inn e vão para um MP Yang.
3.Sua principal função é levar a energia defensiva às partes internas do organismo. A
circulação de energia defensiva nos MD é feita na seguinte ordem: B – R – VB – F – E – BP - ID
– C – TR – CS – IG – P, ou seja a energia passa inicialmente pelos seis meridianos da perna
e depois pelos seis meridianos do braço indo alternadamente até um meridiano Inn para um
Yang e vice-versa.
Os Meridianos Distintos caracterizam-se por intermitência de sintomas, e somente oito
desses meridianos tem sintomatologia própria (MD R, MD VB, MD F, MD E, MD BP, MD TA,
MD IG). Os Meridianos Distintos do ID, P, CS e C possuem sintomatologia, do respectivo MP
(Meridiano Principal).

PULMÕES
1) O Meridiano Distinto do Tai-yin
da mão entra no Yuan-ye
(Profundidade da axila) para
frente do Shao-yin.

INTESTINO GROSSO
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) Dirige-se aos Pulmões e
3) Se dispersa no Intestino Grosso.

2) Penetra no Zhu-gu (osso da coluna).
Isto é, na apófise Espinosa da
7ª vértebra cervical.

4) Torna a subir e sai pela
cavidade sobreclavicular.
5) Sobe sobre a garganta
e junta-se ao Yang-ming.

3) torna a descer sobre o
Intestino Grosso.
4) Está
Pulmões.

relacionado

aos

5)
Ladeia
a
garganta
subindo, sai pela cavidade
sobreclavicular, juntanso-se
ao Yang-ming.

1.2 - MD do BaçoBaço-Pâncreas – BP 12 – E 9 – MD E – Estômago, BaçoBaçoPâncreas, Coração, Garganta, Língua, MD E – B.
MD do Estômago – E 30 – Estômago, BaçoBaço-Pâncreas, Coração, Garganta,
cavidade bucal, bordo do Nariz – E9.

BAÇO
Tai-yin do pé

ESTÔMAGO
Yang-ming do pé

Sobe sobre a órbita e
liga
às
“conexões
oculares”.
Liga à garganta e segue
pelo meio da língua.

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
anterosuperior da coxa e
circula paralelamente
com
o
Meridiano
Distinto do Yang-ming
do pé.

O“Meridiano Distinto”
do Yang-ming do pé alcança a parte anterosuperior da coxa.

1.3 - MD do Coração – C 1 – ID16
ID16 – Coração, Pescoço, Face B 1.
MD do Intestino Delgado – C 1 – Caixa Torácica, Coração, Diafragma,
Intestino Delgado B 1.

CORAÇÃO
Shao-yin da mão

INTESTINO DELGADO
Tai-yang da mão

O Meridiano Distinto
do Shao-yin da mão
nasce entre 2 tendões
no Yuan-ye (Profundidade da axila).

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

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).

1.4- MD da Bexiga – B 54 – Cóccix, Ânus, Bexiga, Rins, bordo da
Coluna, Coração, Coluna, Nuca – B 10
10..
MD dos Rins - R 10 – B 54 – MD B até os Rins, L 2 – B 23 – Tae Mo –
parede abdominal até a Língua, Nuca – B 10
10..

RINS
Shao-yin do pé

O “Meridiano Distinto,
sai pelo pescoço e juntase ao Meridiano Principal
Tai-yang.
O ramo direito liga
a raiz da língua.

Sai pela décima
quarta
vértebra
e
depende
do
“vaso da cintura.

Alcança
bexiga

a

Chega à cavidade poplítea.

BEXIGA
Tai-yang do pé

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

no

Ladeia o LO da
muscualtura paravertebral
Dispersa-se
Rim.

no

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.

1.5 - MD do CS – CS 1 – Peito, TA um ramo;
ramo; outro ramo no pescoço –
TA 16 MP TA
MD do TA – TA 10 – VG 20 – Cabeça – TA 16 – depressão sob a
clavícula – Peito – Ta.
Ta.

INVÓLUCRO DO CORAÇÃO
Jue-yin 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.

TRIPLO AQUECEDOR
Shang-yang da mão

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”. Dispersa no tórax.

1.6 - MD do Fígado – F 5 – VC 2 – MD VB - Vesícula, Fígado,
Diafragma, Pescoço, Face – MD VB – MD VD – VB 1
MD da Vesícula Biliar – VB 30 – VC 2 – MD F – bordo lateral das
falsas Costelas, Vesícula, Fígado. Coração, Pescoço, Face, VB 1.

FÍGADO
Jue-yin do pé

VESÍCULA BILIAR
Shao-yang do pé

Liga as “conexões
oculares”.
Sai
pelo
ângulo
superior do queixo.

Sobe pela garganta.
Sobe
sobre
a
face
paralelamente ao Meridiano
distinto do Saho-yang do pé.
Penetra
pubiana.

na

região

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.

5 - PONTOS DE REUNIÃO

B 10
R 10

VB 1
B 40

F5

E9
VB 30

BP 12

E 30

ID17
B1
C1

TR 16
ID 10

ID 16

CS 1

IG 18
VG20

P1

IG 15

REGRA DE TRATAMENTO

A técnica de tratamento dos MD consiste em punturar os pontos ungueais (Tsing) do lado oposto ao lado doente
conjuntamente ou não com os pontos da região dolorosa (Ashi).

TRAJETOS
P 1 região de VB 22 – Pulmão/ Intestino
1.1 MD do Pulmão Grosso/Pescoço – IG 18 – MD IG – MP IG.
IG.
MD do Intestino Grosso – IG 15 – um ramo vai para a região anterior do
tórax:: Intestino Grosso / Pulmão IG 18 – MD P – MP IG, outro ramo vai
tórax
para VG 14
14..

