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Morfologia e trajeto dos 
Canais de Conexão

Meridianos LO



Canais de 
Conexao



Fluxo Qi

• Fluxo de Qi Horizontal nos canais de 
conexão (LO)





Classificação dos Canais de 
Conexão

• Canais de Conexão Diminutos (Sun)

• Canais de Conexão Superficiais (FU)



• Não existe nenhuma parte do corpo que 
não seja irrigada pelos Canais Superficiais 
e Diminutos, e nenhum canal que não se 
comunique com eles.

• Os LUO diminutos se comunicam com os 
365 pontos. 



Canais de Conexão Profundos

• Camada mais profunda de Canais de 
Conexão, a qual se situa mais distante 
dos Canais Principais “Canais de 
Conexão Profundos”, se relacionam com  
os vasos sanguíneos e o sangue.



Corte Transversal de um membro

• Canais de Conexão Superficiais e 
Diminutos

• Canis de Conexão Propriamente Ditos
• Canais Principais
• Canais de Conexão Profundo (sangue)







Nota Clínica

• Útero (fibroadenoma)

• Carcinoma (mama)

• São patologias decorrentes de 
estagnação de XUE nos Canais de 
Conexão Profunda.



Camadas na rede de Canais

• Superfície, Canais de Conexão = nível do 
Qi defensivo

• Centro, Canais Principais = nível de Qi e 
Qi Nutritivo

• Interior, Canais de Conexão Profundos = 
nível de sangue







• Canais de Conexão profundos estão 
envolvidos nas patologias das doenças 
crônicas, com frequência, com 
estagnação de Xue.



• Os canais de conexão não podem 
penetrar e atravessar as grandes 
articulações, estão restritos aos espaços, 
entre pele e músculos, e também nas 
cavidades do corpo, e por tanto são 
propensos a estagnação, e para tratá-los 
é necessário sangria. 





Três YIN DO BRAÇO

• A) Canal de Conexão do Pulmão

• B) Canal de Conexão do Coração

• C) Canal de Conexão do Pericárdio



P7(Lieque)



A) Canal de Conexão do Pulmão

• Parte do P7 (Lieque), segue o canal do 
Pulmão na palma, espalha-se sobre a 
eminência tenar

• Clínica: trajetória insignificante, porém o 
Lieque, vai além de sua conexão, pois é o 
principal ponto para fazer o Qi do Pulmão 
descer, e trata doenças da cabeça.

• Sendo ainda o ponto de abertura do Vaso 
Diretor (Ren Mai)



P7



B)Canal de Conexão do Coração

• Parte do (tongli) C5, conecta-se com o canal do 
Intestino Delgado, segue o canal do Coração ao 
coração, flui para língua e olho.

• Nota Clínica: é o melhor ponto para influenciar a 
lingua e o olho nas doenças desses orgãos 
relacionadas ao Coração.

• O C5 é utilizado para tratar úlceras da lingua ou 
dificuldade para a fala após AVC. 



C5 (Tongli)



C)Canal de Conexão Pericárdio

• Parte do Pc6 (Neiguan), no lado interno 
do antebraço, flui para cima com Canal 
Principal para pericárdio e, em seguida 
para coração.

• Cínica: idem coração.



Pc6 (Neiguan)



TRÊS YANG DO BRAÇO

• A) Canal de conexão do Intestino Grosso

• B)Canal de Conexão do Intestino Delgado

• C)Canal de Conexão do Triplo Aquecedor



A) Canal de Conexão do Intestino 
Grosso

• Parte do IG6 (Pianli), junta-se ao canal do 
Pulmão, e tsun acima do punho,sobe pelo 
braço até o IG 15 (Jianyu), daí para 
mandíbula e bochecha, onde se divide e 
um ramo vai para os dentes, e o outro 
para orelha, onde se une ao vaso 
Ancestral (Zong Mai). O IG 6 é um ponto 
distal para tratar dentes, mandibulas e 
problemas na bochecha



IG6 (Pianli)



Nota Clínica:
• O Pc6 (Neiguan) é um ponto de significado importante, e 

muito de suas funções se devem a ser ponto de 
conexão.

• Ponto dobradiça, pois o Canal do Pericardio e o Canal 
do Fígado pertencem ao nível Yin Terminal (Jue YIN), 
se dobradiça significa estar entre o YIN Maior (Tai Yin) e 
YIN Menor (Shao Yin) e influenciá-los.

• É também intermediário entre o Pericárdio e Triplo 
Aquecedor.

• Além de ser o ponto de conexão de abertura do Canal 
(YIN WEI MAI) Vaso Maravilhoso.

• Age na esfera tanto mental como emocional (move o Qi, 
em um nível emocional, estimulando o “vaivém” da alma 
etérea (HUN) e elevando o humor.



B)Canal de Conexão do Intestino 
Delgado

• Parte do ID7 (Zhizheng), conecta-se ao 
Canal do Coração, flui para cima e 
alcança no ombro o IG15

• Ponto para tratar inflamação de tendões e 
côndilo medial (cotovelo de tenista) e do 
aspecto medial do côndilo do braço.



ID7 (Zhizheng)



C) Canal de Conexão do Triplo 
Aquecedor

• Parte do TA5, flui para cima do braço, na 
porção posterior em direção ao ombro, flui 
ao centro do tórax e se conecta com o 
Pericárdio



TA5 (Waiguan)



TRÊS YANG DA PERNA

• A)Canal de Conexão do Estômago

• B) Canal de Conexão da Bexiga

• C) Canal de conexão da Vesícula Biliar



A)Canal de Conexão do Estômago

• Parte do E40 (Fenglog), 8 tsun acima do 
maléolo externo, sob a perna, um ramo 
une ao canal do Baço, e flui para cima, 
pescoço, nuca e cabeça, onde se une a 
outros canais, depois desce até a 
garganta.



E40 (Fenglong)



NOTA CLÍNICA
• O Canal do Estômago é clinicamente 

significativo, como do E40 flui ramos para 
pescoço, pode ser usado para tratar dores no 
pescoço.

• Como chega até a cabeça, pode ser usado para 
eliminar Fleuma da cabeça e cérebro, pois 
quando presente pode causar confusão mental, 
agitação, e em casos extremos comportamento 
maníaco.

• Pode ainda ser usado para tratar bócio, 
decorrente de deficiência do Baço e Estômago



B) Canal de Conexão da Bexiga

• Parte do B58 (Feiyang)
• Conecta-se ao canal do Rim



B58 (Feiyang)



Nota Clínica

• Usado para tratar dores na coluna, 
principalmente ciática. O B58 trata dores 
na torácica e ciática, principalmente 
quando houver estagnação de XUE e Qi, 
manifestando-se na forma de com rigidez 
que piora a noite.



C)Canal de Conexão da Vesícula 
Biliar

• Parte do VB37 (Guangming), conecta-se 
no Fígado, flui para baixo e espalha no 
dorso do pé.



Vb37 (Guangming)



TRÊS CANAIS YIN D APERNA

• A)Canal de Conexão do Baço

• B)Canal de Conexão do Rim

• C)Canal de Conexão do Fígado 



A)Canal de Conexão do Baço
• Sai do BP4, a 1 tsun (cun), atrás da articulação 

do hálux, conecta-se no Estômago, entra no 
abadome e conecta-se aos Intestinos e 
Estômago.]

• Nota Clínica:
• O BP4 é uma ponto muito usado para tratar 

disfunções desses orgãos voltados para 
problemas digestivos, principalmente de 
excessos.Sendo o ponto de abertura do Vaso 
Penetrador



BP4 (Gongsun)



B)Canal de Conexão do Rim

• Sai do R4 (DAzhong), atrás do maléolo 
interno, circunda o calcanhar e se conecta 
na Bexiga, segue o canal do Rim em 
direção ascendente e alcança o 
Pericárdio, em seguida flui na região 
dorsal para espalhar-se nas vértebras 
lombares.



R4 (Dazhong)



Nota Clínica

• Por fluir para o pericárdio, explica-se o 
efeito mental-emocional do R4.

• Utiliza-se esse ponto sempre que há 
ansiedade por deficiência do Rim;

• É utilizado para tratamento de dores 
lombares de origem crônica, por 
deficiência do Rim



C)Canal de Conexão do Fígado

• Parte do ponto F5 (Ligou), no lado interno 
da perna, conecta-se ao canal da Vesícula 
Biliar, e flui em direção aos órgãos 
genitais

• Nota Clínica:
• O F5 se dirige aos órgãos genitais, o 

mesmo pode ser usado para 
vaginite,dificuldade urinária e secreção 
vaginal excessiva.



F5(Ligou)



Vasos Diretor –Ren Mai

• Parte do Ren-5 (jiuve), espalha-se no 
abdome.

• Nota Clínica:
• O Canal de Conexão do Vaso Diretor 

espalha-se sobre a região superior do 
abdome.Utiliza-se este ponto quando o 
paciente sente tensão exatamente abaixo 
do processo xifóide.



VC15 (Jiuwei)



Vaso Governador-Du Mai

• Inicia-se no ponto DU 1, flui lateralmente a 
coluna vertebral, alcança pescoço e se 
propaga sobre occipício, espalha-se no 
vértice;

• Conecta-se à Bexiga na região escapular 
em ambos os lados, penetra na coluna em 
diversas regiões.



VG1 (Changqiang)



“Grande LO”
Grande Canal de Conexão do 

Baço 

• Parte do BP 21 (Dabao), e cun abaixo da 
axila e estende-se no tórax e hipocôndrio.



BP21-(Dabao)



Grande Canal de Conexão do 
Estômago

• Inicia-se no tórax, penetra no diafragma, 
conecta-se no Pulmão Esquerdo e sai 
abaixo mama esquerda.



Pulmão Esquerdo

Coração

Estômago



Fisiologia dos 
Canais de Conexão



Fisiologia dos Canais de Conexão

• Fluem em todo o corpo
• Irrigam o interior e exterior
• Conectam-se nos principais
• Entram nos órgãos internos
• Circulam  QI e XUE
• Ocupam espaços superficial e profundo 

dentro do corpo, acima e abaixo dos 
principais.



Equilíbrio YIN e YANG dos 
Membros

• Função dos Canais de conexão é 
equilibrar o Yin/Yang e MMSS e MMII

• Absorvem os excessos ou suprem 
deficiências de Yin/Yang do membros.

• O Fluxo de Qi na Maré Energética em 
decorrência da diferença de potencial 
entre cabeça e tórax

• Mudança de polaridade de yin para yang e 
vice versa nos dedos e artelhos



Mudanças de Polaridade

• Acontece de forma gradativa dos pontos 
Wú Shú para baixo, mais especificamente 
nos pontos tsing (figura 13.1).

• Canais de Conexão desempenham um 
importante papel em assegurar o 
equilíbrio Yin Qi e Yang Qi dos membros, 
impedindo penetração de fatores 
patógenos como Frio e Umidade





Nota Clínica

• O Ponto P7 pode regular a ascendência 
do Qi Puro  para a cabeça e descendência 
de Qi Impuro da cabeça, por essa razão, 
ele pode ser utilizado para tratar dores de 
cabeça do Fleuma e Umidade

• Fleuma na cabeça, obstrui os orifícios 
órgãos dos sentidos e do cérebro e 
podem produzir dor.



Nutrição

• Canais de Conexão irrigam e nutrem as 
áreas superficiais do corpo que ficam 
acima dos canais principais;

• Canais de conexão profundos irrigam e 
nutrem as áreas profundas do corpo que 
ficam abaixo dos principais



Nota Clínica

• Como os Canais de Conexão são os 
principais meios de invasão de fatores 
patógenos exteriores, o ponto P7 (lieque) 
é o principal ponto para expelir o Vento da 
porção defensiva do Pulmão



Proteção 

• Os Canais de Conexão estão conectados 
ao Qi Defensivo e desempenham um 
papel na proteção do corpo contra invasão 
de fatores patógenos.



Aquecimento

• Os Canais de Conexão e o Qi que neles 
circulam aquecem os músculos e o corpo

• Também controlam a temperatura do 
corpo através do suor, controlando a 
abertura e fechamento dos poros.



Conexão Harmonização do Interior 
e Exterior

• Relacionamento entre três camadas nas 
redes de canais e os três Qi:

• Na superfície= Canais de Conexão=Qi 
Defensivo

• No Centro=Canais Principais= Qi e Qi 
Nutritivo

• No Interior=Canais de Conexão 
Profundos=nível do XUE





• Ao fluir tanto nas áreas superficiais do 
corpo, que ficam acima dos Canais 
Principais, como nas áreas profundas que 
ficam abaixo dos principais, os Canais de 
Conexão harmonizam e conectam Exterior 
e Interior. 



Conexão e Harmonização dos 
Lados Direito e Esquerdo do Corpo
• Como ocorre esta conexão e 

harmonização dos lados direitos e 
esquerdos, fatores patógenos podem 
ultrapassarem de um lado para outro, 
como também no tratamento pode e fazer 
pucntura dos opostos.



Fisiologicamente

• Os Canais de Conexão conectam e 
harmonizam o fluxo do Qi, Yin e Yang 
entre os lados direitos do corpo.





Produção do Sangue

• O sangue produzido no Aquecedor Médio, flui 
para os canais de Conexão do Sangue, depois 
infiltra-se no Canais Principais.

• Os canais de conexão desenvolvem papel de 
circulação do sangue

• O Vaso Penetrador é Mar do Sangue, envolvido 
também na sua produção e movimentação, por 
isso o Vaso Penetrador influencia todos os 
Canais de Conexão Profundos (XUE)



Etiologia e Diagnóstico dos 
Canais de Conexão





Etiologia

• 1)Fatores Patogênicos Exteriores:
• A)Vento
• B)Frio
• C)Calor de Verão
• D)Umidade
• E)Calor
• 2)Trauma
• 3)Tensão Emocional



A)Vento

• O Vento invade o corpo pelo Qi Defensivo 
ou pelo Canais de Conexão, causando 
sintomas do Vento Exterior (aversão ao 
frio e febre)

• Nos estágios iniciais de invasão do Vento, 
apenas os Canais de Conexão são 
afetados

• O P7 (Lieque) e IG4 (Hegu) expulsam o 
vento exterior



• Vento Exterior pode invadir Canais de 
Conexão da Face, provocando paralisia 
facial ou entorpecimento, sem quaisquer 
sintomas de invasão exterior descritos, ou 
seja sem aversão ao frio e febre.



Nota Clínica

• Para casos de Paralisia Facial utiliza-se 
Canais de Conexão que alcançam a face 
IG6 (Pianli) e TA5 (Waiguan) e 
especificamente expele o vento , E40 
(Fenglong)



B)Frio

• O Frio invade os canais de conexão 
provocando dor e contração

• Dor que se agrava com o Frio e aliviada 
pela aplicação de Calor

• Dores agudas no pescoço são 
características de invasão do Frio nos 
Canais de Conexão e podem ser usados 
cones de moxa do lado afetado



C)Calor de Verão

• O Calor de Verão invade geralmente o 
Canal de Conexão do Pulmão, causando 
tosse

• Usar P7 e P5



D)Umidade

• Dores musculares e peso são sintomas de 
que os Canais de Conexão obstruiu os 
espaços entre pele e músculos

• A Síndrome de Obstrução Dolorosa 
(Síndrome Bi), é uma síndrome de 
invasão aguda de Umidade, 
posteriormente pode atingir os Canais 
Principais.



Pontos para expulsar a Umidade

• E40 (Fenglong)

• BP9 (Yinlinquan)

• VC12 (Zhongwan)

• VC9 (Shuifen)



E)Calor

• O Calor pode obstruir o Canal de Conexão 
do Pericárdio causando desmaios.



2)Trauma

• O Trauma causa estagnação do Qi ou do 
Sangue (XUE),manifestando-se como dor 
e hematoma



3)Tensão Emocional

• Estagnação do Qi (emoções)
• Raiva= o Qi ascende

• Tristeza= o Qi disolve

• Medo= o Qi descende



Estagnação da Raiva

• Pode levar a estagnação nos Canais de 
Conexão das Mamas, e nas mulheres 
conduz a distensão das mamas

• Já nos Canais de Conexão do Fígado, 
Baço e Rim causa distensão abdominal



Diagnóstico dos Canais de 
Conexão



Diagnóstico do Canais de Conexão

• A)Interrogatório

• B)Observação

• C)Palpação



A) Pelo Interrogatório
• Dor intensa: condição de excesso dos Canais 

de Conexão, geralmente pela invasão de Vento, 
Frio e Umidade

• Dor Difusa: normalmente deficiência crônica
• Sensação de Peso dos músculos: retenção de 

umidade no espaço pele-músculos, nos canais 
de conexão

• Sensação de distensão, estagnação do Qi nos 
Canais de Conexão

• Dor em pontadas fixas: estagnação  e sangue 
nos Canais de Conexão profundos



B) Por Observação

• 1) Pele
• Vermelha = Calor
• Verde = Dor
• Púrpura = estagnação de Xue
• Azulada= estagnação de Xue e Dor



B) Por Observação
• 2) Lesões de Pele
a) Máculas:
• Vermelhas: calor do sangue
• Púrpuras:Estagnação do Xue
• Azuladas: dor e estagnação do Xue
b) Pápulas = Calor
c) Vesículas
Umidade no espaço entre pele e músculos e 

nos Canais de Conexão
d) Pústulas: indicam Calor Tóxico



C) Por Palpação

• Rigidez e dureza da pele dos membros: 
condição de excesso dos Canais de 
Conexão

• Flacidez: condição de Deficiência dos 
Canais de Conexão



Patologias dos Canais de Conexão

• Os principais fatores patogênicos 
exteriores que penetram os Canais de 
Conexão são:

• Vento
• Umidade
• Frio
• Observação: O Calor de Verão é menos 

comum



Invasão de Fatores Patogênicos 
Exteriores

• Os Canais de Conexão são os primeiros a 
serem invadidos por fatores patogênicos 
exteriores, são eles os veículos pelos 
quais esses mesmos fatores penetram 
nos Canais Principais e Órgãos Internos





• Canais de Conexão e Canais Musculares 
são invadidos por fatores semelhantes

• Diagnostico Diferencial 
• Os Canais Musculares = sintomas rigidez 

e dor nos músculos, sem nenhum sintoma 
de dor de garganta, febre, que identificam 
sintomas interiores.



Sequência de Acometimentos

• 1) Canais de Conexão Yang: 

• 2) Canais Principais

• 3) Canais de Conexão Yin

• 4) Órgãos Internos



Profundidade de Acometimento

• Canais Superficiais = cura fácil, invasão 
de fatores patogenicos externos ou 
traumas

• Canais Profundos = doença mais grave 
crônica de difícil tratamento 
caracterizando estagnação de 
sangue,fleuma e deficiência, causando 
dor  pelos fatores descritos



Qi nos Canais de Conexão durante 
evolução da Doença

• Estágios iniciais = excesso

• Estágios Posteriores = os canais de 
conexão ficam vazios e a doença deixa 
em excesso os canais principais que ficam 
em excesso



Tratamento

• Nos estágios iniciais = o Canal de 
conexão afetado deve ser sedado 
(reduzido)

• Nos estágios posteriores = o Canal de 
Conexão deve ser tonificado (reforçado)



Fatores:

• A)Vento

• B) Umidade

• C)Frio

• D)Calor de Verão



A) Vento

• O Vento normalmente invade os Canais de 
Conexão do Pulmão, Intestino Grosso e 
Estômago

• Os Sintomas são: aversão ao frio,febre (pele 
quente), dor de garganta, pulso flutuante

• Outros sintomas que acometem os Canais de 
Conexão, sem sintomas exteriores, 
caracterizados por paralisia facial 
entorpecimento, sem frio e sem febre



Sintomas de Vento nos Canais

• A) Pulmão:
• Dor de garganta, aversão ao frio, 

febre,espirro,tosse
• B) Intestino Grosso: aversão ao 

frio,febre,espirro,dor na mandíbula,dor de 
cabeça (ou paralisia facial entorpecimento)

• C) Estômago: aversão ao frio,febre,dor de 
garganta,dor na mandíbula (ou 
paralisia,entorpecimento facial)



NOTA CLÍNICA

• Para expelir o Vento Exterior no início 
alojado no Pulmão usa-se P7



B)Umidade

• A Umidade Exterior em estágios iniciais 
também causa aversão ao frio e febre, porém 
também náusea,diarréia,vômito,sensação de 
peso e glândulas inchadas

• Invade geralmente canais como:
• A) Intestino Grosso
• B) Estômago, 
• C) Baço 
• D) Fígado



Sintomas de Umidade nos Canais

• Intestino Grosso:aversão ao 
frio,febre,diarréia,peso no abdome,glândulas 
inchadas no abdome (denite mesentérica)

• Estômago: aversão ao frio,febre 
náuseas,võmitos,peso epigástrico,glândulas 
inchadas no pescoço

• Baço: aversão ao frio,febre,peso 
abdominal,diarréia

• Fígado: aversão ao frio,febre,peso 
hipogástrico,micção frequente e em queimação



Evolução do Quadro Clínico de 
Umidade

• Se for expelida se torna crônica e instala-
se nos espaço entre músculos e 
articulações, visto com frequente na 
Sindrome da Fadiga Pós Viral



C) Frio 

• O Frio Exterior causa dor e contração



Canais de Conexão Acometidos 
pelo Frio e seus Sintomas

• 1)Estômago  : dor epigástrica intensa, 
vômito

• 2)Intestino Grosso: dor abdmominal 
intensa, diarréia

• 3) Útero: dismenorréia aguda grave



D)Calor de Verão

• Invade normalmente os Canais do Pulmão 
e Pericárdio

• 1) No Pulmão provoca aversão ao 
frio,febre e tosse

• 2) No Pericárdio: aversão ao 
frio,febre,desmaio



Excesso e Deficiência nos Canais 
de Conexão 

• Excesso: é derivado de fator patogênico 
exterior ou de estagnação de Qi ou 
Sangue, em geral aguda

• Deficiência: consequência de fator 
patógenico crônico, que progrediu para o 
Interior ou deficiência interior de Qi e 
Sangue, em geral crônica



Estagnação de Qi nos Canais de 
Conexão

• Maior parte de estagnação do corpo ocorrem 
nos canais de conexão;

• Canais de Conexão não podem penetrar nas 
articulações, como penetram os Canais 
Principais.

• Ficam entre os espaços entre os Canais 
Principais e a superfície do corpo

• Como ficam restritos a cavidades do corpo, 
formam uma grande rede que facilmente 
captura o fator patogênico, na qual o Qi e Xue 
se tornam estagnados.







Manifestações Clínicias das 
Estagnações do Qi nos C.C.

• Pulmão: sensação de aperto e distensão 
do tórax.

• Intestino Grosso: distensão abdominal, 
fezes em pedacinhos.

• Estômago:distensão Epigástrica
• Baço: distensão abadominal
• Coração:sensação de distensão na região 

do coração



Manifestações Clínicias das 
Estagnações do Qi nos C.C.

• Intestino Delgado:distensão abdominal e 
borborigmo

• Bexiga:distensão Hipogástrica, sensação 
de distensão antes da micção

• Rim: dor na região dorsal inferior
• Pericárdio:sensação de aperto e distensão 

do tórax
• Triplo Aquecedor:sensação de distensão 

nos Três Aquecedores



Manifestações Clínicias das 
Estagnações do Qi nos C.C.

• Vesícula Biliar: distensão do hipocôndrio

• Fígado: distensão do hipocôndrio

• Útero: menstruções dolorosas



Nota Clínica

• Os Canais de Conexão estão os pontos 
que são utilizados para revigorar o 
sangue, pois toda estagnação de sangue 
no corpo ocorrem nos C.C.



Sinais Clínicos nos C.C.

• Dor

• Tumefação

• Massas



Manifestações Clínicas de 
Estagnação de XUE em Cada 

Canal de Conexão
• Pulmão: tosse com expectoração de 

sangue, dor torácica
• Intestino Grosso: sangue escuro nas 

fezes, dor abdominal
• Estômago: vômito de sangue escuro, 

dor epigástrica
• Baço: sangue escuro nas fezes dor 

abdominal



Manifestações Clínicas de 
Estagnação de XUE em Cada 

Canal de Conexão
• Coração: dor torácica em pontadas

• Intestino Delgado: dor abdominal

• Bexiga: dor em pontadas ao urinar, sangue 
na urina

• Rim: dor em pontadas na região inferior, que 
piora à noite



Manifestações Clínicas de 
Estagnação de XUE em Cada 

Canal de Conexão
• Pericárdio: dor torácica em pontadas
• Triplo Aquecedor: dor em pontadas nos três 

aquecedores
• Vesícula Biliar: dor em pontada no 

Hipocôndrio
• Fígado:dor em pontadas no Hipocôndrio, 

massas duras na mama
• Útero: menstruação dolorosa,sangue 

menstrual escuro com coágulos, miomas



Massas

• A principal manifestação clínica de 
estagnação do Sangue nos Canais de 
Conexão poder “Massas”;

• As Massas, são fixas e duras à palpação 
e nem sempre são dolorosas.



Exemplos de Massas de 
Estagnação do XUE nos C.C. 

são:
• Mioma: Estagnação nos C.C.  do útero

• Fibroadenoma ou Carcinoma da Mama: 
Estagnação do Xue nos C.C. da Mama

• Carcinoma do Intestino Estagnação nos 
C.C. Intestino Grosso



Exemplos de Massas de 
Estagnação do XUE nos C.C. 

são:

• Carcinoma de Estômago: estagnação dos  
C.C. Estômago

• Carcinoma ou Adenoma da Tiróide: 
estagnação do Xue nos C.C. de Fígado, 
Vaso Diretor e Estômago



Diferencial nas Massas

• Massas Duras: estagnação de Xue

• Massas Macias: estagnação de Fleuma 



Exemplo de Massas nos Diferentes 
Níveis de C. C. 



Exemplos de Massas nos C.C. são

• Mioma macio: Fleuma e Estagnação de 
Xue no C.C. Útero

• Fibroadenoma Carcinoma de Mama: 
estagnação do Xue nos C.C. da Mama

• Cisto na Mama:Fleuma nos C.C. Mama
• Carcinoma do Intestino:estagnação do 

Xue nos C.C. do Intestino Grosso



Exemplos de Massas nos C.C. são

• Carcinoma de Estômago: estagnação de Xue 
nos C.C. do Estômago

• Carcinoma ou Adenoma da Tiróide: estagnação 
do Xue nos C.C. do Fígado, Vaso Diretor e 
Estômago

• Bócio Macio:Fleuma nos C.C. do Fígado, 
Estômago e Vaso Diretor.

• Tumefação de Nódulos Linfáticos no Pescoço: 
Fleuma nos C.C. do Estômago, Instestino 
Grosso e Triplo Aquecedor



Exemplos de Massas nos C.C. são

• Tumefação e Nódulos Linfáticos da 
Virilha:Fleuma nos C.C. do Fígado,Baço e 
Rim

• Cistos: fleuma nos C.C.

• Lipoma: Fleuma nos C.C. Superficiais 



Nota Clínica

• Como os C.C. estão 
envolvidos com o Xue, nas 
patologias de sangramento, 
pontos de Conexão são com 
frequência utilizados para 
interromper o sagramento



Sangrias

• São utilizadas sangrias de vênulas, por 
exemplo veia acima do B40 (Weizhong), 
para eliminar o Calor e Excesso nos C.C.

• O sangramento do B40, elimina Calor e 
estagnação de Xue no C.C. da  Bexiga



Deficiência e Excessos nos C.C

• Não mantém o Xue e ocorre sangramento 
quando estão deficientes

• Ou  quando afetados pelo Calor estão em 
excesso



Exemplos de Sangramentos 
decorrentes de C.C. Profundos

• C.C. Pulmão: tosse com sangue ou epistaxe

• C.C. Fígado/Estômago: hemorragia nasal

• C.C. Bexiga/Fígado:sangue na urina

• C.C. Útero:sangramento menstrual excessivo com fluxo 
abundante

• C.C.Baço/Intestino Grosso:sangue nas fezes

• C.C.Superficiais na Pele:sangramento abaixo da pele, 
petéquias.



C.C. e Fleuma



Fleuma no C.C. Coração: afasia após 
AVC



Excesso nos C.C.

• C.C. Superficiais

• C.C. Propriamente Ditos

• C.C. Profundos



Excesso C.C. Superficiais

• Invasão por fatores 
exteriores



Excesso nos C.C. Propriamente 
Ditos

• Quando se movimento da 
superfície para níveis mais 
profundos.

• Quando houver cisto ou 
lipomas



Excesso nos C.C. Profundos

• Estagnação de Xue
• Com presença de Massas ou Não 
• Exemplo de menstrução dolorosas com 

Xue escuro, indicam estagnação do Xue 
nos Canais Profundos do Útero

• Mioma também demonstra estagnação 
grave do Xue nos C.C. Profundos



Deficiência dos C.C.

• Doenças Crônicas
• Doenças que existem há muito tempo
• Após invasão de fatores patogênicos ter  

atingido os C. C. nesta ordem:
• 1) Canais de Conexão, 
• 2) Canais de Conexão Superficiais Yang,
• 3) Canais Principais
• 4) Canais de Conexão yin



Nota Clínicia

• Sudorese crônica demonstra 
comprometimento dos C.C. por 
deficiência de Qi, que pode vir em 
virtude da deficiência dos C.C. 
nos espaços entre peles e 
músculos



Frio nos C.C.

• Sintomas Gerais:
• Frio intenso
• Dor tipo cãimbra (Frio)



Sintomas Específicos de Frio nos 
C.C. Profundos

• C.C.P. Estômago: dor espigástrica com 
início súbito, vômitos fluídos claros

• C.C.P. da Vesícula Biliar: dor no 
Hipocôndrio, vômito e sensação de Frio

• C.C.P. do Pericárdio: dor torácica que 
se estende na região dorsal, sensação 
de aperto no tórax, mãos frias

• C.C.P. Abdominais (Baço, Fígado,Rim): 
massas abdominais,dor abdominais, 
pés frios



Condições de Calor nos C.C. 
Propriamente Ditos

• Síndromes de Obstrução Dolorosa (Bi),
• Quando a dor for crônica,
• Quando decorrente de Calor
• Nas Articulações Dolorosas, quentes 

inchadas e vermelhas (geralmente está 
associado Vento, Frio e Umidade (daí a 
tumefação das articulações)



Calor nos C.C. Profundos e 
Órgãos Internos



Exemplos de Calor nos C.C. 
Profundos

• C.C.P. Pulmão: tosse de sangue ou 
sangramento nasal,face vermelha,sede

• C.C.P. Fígado e ou Estômago:sangramento 
nasal,olhos vermelhos,gosto amargo, sede

• C.C.P. Bexiga e ou Fígado: sangue na Urina, 
dor hipogástrica e sede

• C.C.P. Útero:sangramento menstrual com 
fluxo abundante, xue vermelho escuro,sede 
e irritabilidade.

• C.C.P. Intestino Grosso e ou Baço:sangue 
nas fezes,dor abdominal, odor fétido nas 
fezes



Calor nas Membranas Abdominais
(HUANG)

• Afeta o Vaso Penetrador = rebelião do Qi
• Sintomas em diversos níveis do abdome, tais 

como:
• Hipogástrico
• Região inferior
• Epigástrico
• Tórax
• Obs: em geral, é caracterizado por sensação 

de plenitude, distensão ou dor ou ma 
combinação de todos os fatores



Tratamento

Dos Canais de 
Conexão (C.C.)



Nota Importante

• Tratar Canais de Conexão (C.C.) 
não envolve simplesmente utilizar 
pontos de Conexão. Por exemplo, 
puncionar pontos locais 
superficialmente trata Canais de 
Conexão (C.C.)



C.C. Sangramento

• Na maioria das condições de 
sangramento os C.C. estão envolvidos



• Pontos de C.C. para interromper 
sangramentos por:

* Deficiência de Qi

* Calor no Sangue



Pontos dos C.C. para tratar 
Síndromes de Sangramento

• P7: tosse de sangue e sangue na urina
• IG6: sangramento nasal
• BP4:sangue nas fezes
• C5:sangramento uterino
• B58:sagramento das hemorróidas
• R4:tosse de sangue e sangramento uterino
• TA5:sangramento nasal
• F5:secreção vaginal vermelha,sangramento uterino
• Ren-5: tosse de sangue
• Du-1: vômito de sangue



Nota Clínica

• Como o sangramento Uterino excessivo 
sugere patologia dos C.C. Yin, pois se 
refere a sangramento no baixo;

• Como os três Canais Yin principais que 
percorrem o Útero são: Fígado,Baço e 
Rim,os pontos que interrompem 
sangramento menstrual excessivo são: 
F5, BP4, R4, pontos de Conexão dos 
respectivos C.C. Yin (Baixo)



Efeito Mental C.C.

• Pontos dos C.C. movem o Qi e o Xue
• Pontos tem efeitos centrífugo no Qi para o 

exterior em nível mental e emocional
• Pontos regulam a “Alma Etérea” (HUN) 

com efeito nas relações com outras 
pessoas (movimento para com outras 
pessoas), dificuldades de realcionamento





Nota Clínica P7(Lieque)

• Acalma a Alma Corpórea (PO)
• Efeito Propulsor do Qi no tórax
• Tratamento da Tristeza,Aflição e 

Preocupação
• Promove a Liberação Emocional do 

paciente
• Interiorização de sentimentos (libera de 

forma benéfica)



Nota Clínica P7
• Libera as emoções de forma benéfica
• Pacientes com emoções reprimidas podem 

chorar quando esse ponto é picado, ou após 
usa estimulação.

• Libera tensões emocionais da Alma 
Corpórea:ombros tensos, respiração 
superficial,sensação de opressão no tórax

• Geralmente estes sintomas são gerados por: 
preocupação excessiva por longos períodos, 
impedindo a respiração livre da alma corpórea e 
constrangendo o Qi do Pulmão



O P7:

• Acalma a Mente, resolve a Alma 
Corpórea, abri o tórax e libera a 
tensão decorrente das emoções 
reprimidas



IG6 (PIANLI)
• Usado para manias, em 
• Combinação com I D7, tem função de 

mover o Qi nas pessoas que são 
medrosas ou ansiosas e se encontram em 
confusão mental emocional e ou indecisão



E40 (Fenglong)

• Distúrbios maníacos depressivos
• Efeito calmante profundo no Espírito, em 

especial quando a Mente (Shen) está 
obstruída pelo Fleuma.

• Não deve ser excessivamente utilizado, 
pois acalma o Espírito em Geral, 
subjulgando a rebelião do Qi do Estômago 
e abrindo o tórax acalma a Mente (Shen 
do coração)e a Alma Corpórea (PO)





E40 + P7 trata a preocupação

E40 + Pc6 trata depressão

E40: pode ser utilizado pois  subjulga a rebelião 
do Qi, pois quando paciente esta muito ansioso, 
e esta reflete no Qi do Estômago com sintomas 
como tensão do epigástrico,sensação de peso e 
de nós no Estômago, ou como dizem 
“borboletas no estômago”. 



BP 4 (Gongsun)

• Disturbios Maníacos depressivos,
• insônia, e inquietude;
• Acalma a Mente
• Subjulga a rebelião do Qi do Vaso 

penetrador que causa ansiedade



Nota Clínica do E40

• Abre orifícios da Mente quando atingindos 
pelo Fleuma

• Distúrbios Maníacos Depressivos
• Obscurecimento da Mente por Fleuma 

que causa confusão mental, inabilidade 
para ver as coisas de forma clara os 
assuntos emocionais

• Organiza o Qi do Estômago



E40

• Forte efeito sobre o movimento 
do Espírito e pode ser comparada 
com a de Yuan Zhi (Radix 
Poligalae),erva picante, a qual 
abre os orifícios da Mente e 
promove o movimento da Alma 
Etérea (HUN)



C5(Tongli)
• Tristeza
• Raiva
• Medo
• Agitação
• Depressão
• Palpitações
• Aclama o Espírito e tonifica o Qi e Xue do 

Xin
• Como ponto de Conexão move o Qi do 

Coração quando houver estagnação do Qi 
do Xin por tristeza,aflição e preocupação



Nota Clínica C5

• Tonifica o Coração
• Nutri a Mente
• Movimenta o Qi do Xin, quando estagnado 

pela preocupação
• Movimenta a Alma Etérea (HUN) quando 

a pessoa está deprimida



ID7 (Zhiheng)

• Distúrbios Maníaos Depressivos
• Medo
• Temor
• Tristeza
• Ansiedade
• ID7 + IG6 move o Qi nas pessoas 

medrosas ou ansiosas e que estão em 
confusão mental e indecisão



R4 (Dazhong)
• Palpitações
• Agitação
• Demência
• Retardo mental
• Raiva
• Medo
• Temor
• Depressão com desejo de ficar 

trancado em casa



R4

• Trata medo e ansiedade em função de 
deficiência do Rim

• Acalma a mente ou para elevar espírito 
quando a pessoa estiver exausta e 
deprimida em decorrência da deficiência 
crônica do Rim



Nota Clínica do R4

• Dazhong harmoniza o Rim e o Xin em 
problemas emocionais

• Xin abriga a mente (Shen)
• Rim abriga Força de Vontade (Zhi)
• Rim proporciona direção,determinação e 

força de vontade para perseguir nossas 
metas

• O Xin prôve o Rim com seu insigth e 
integração mental emocional



• O R4 estimulará direção, determinação, 
força de vontade, além de promover 
comunicação entre o Rim e o Coração 
(Xin), faz isto quando combinamos R4 
com C7(Shenmen) ou C5(tongli)



F5 (ligou)

• Sensação de Caroços na garganta,
• Depressão
• Medo
• Temor
• Palpitações
• Preocupações



Nota Clínica F5

• Tratamento de problemas da genitália, 
também tem efeito emocional

• Estimula o “vai e vem” da Alma Etérea 
que se abriga no Fígado

• Este vai e vem, perâmbular da Alma 
Etérea, provem a Mente de 
idéias,propósitos,inspiração,criatividade e 
“insigth”



• Isto ocorre quando  o “vai e vem” fica 
prejudicado por estagnação do Qi do 
Fígado ou Deficiência do Qi e Xue levará 
a pessoa a Depressão

• Quando o “vai e vem” estiver excessivo 
(quando houver Fogo) a pessoa tenderá a 
comportamento maníaco.



Ren-15 (Jiuwei)

• Palpitações
• Ansiedade
• Insônia
• Medo
• Acalma o Espírito e nutre o Coração
• Calmante Profundo tonifica o Xin
• Relaxa o Tórax e alivia a pressão da Alma 

Corpórea (PO)



Ren-15

• Tristeza
• Aflição
• Depressão decorrente de deficiência do 

Xue do Coração e estagnação do Qi do 
Xin e do Po

• Nutre os órgãos yin
• Acalma o Espírito em casos de deficiência 

do Yin e do Xue



Ren 15

• Efeito poderoso na ansiedade 
grave,preocupação,transtorno emocional 
medos e obsessões

• Efeito sobre deficiência de Xue ou Yin
• Tensão que se manifesta abaixo do 

processo xifóide



Du-1(Changgiang)

• Manias

• Medos



Invasão de Fatores Exteriores 
Patogênicos



Invasão Exterior dos C.C. na 
Porção do Qi Defensivo

• Vento

• Frio

• Umidade

• Calor de Verão

• Inicia sempre com sintomas de aversão ao 
Frio



Histórico a Invasão

• No início agride os C.C. Superficiais
• O tratamento não deve incluir somente 

ponto de conexão, mas também pontos ao 
longo do canal de forma superficial para 
drenar fatores patogênicos dos C.C. 
Superficiais.



Pontos mais comuns utilizados no 
Tratamento

• Invasão do Vento: TA5, P7, e 
inserção de agulha em pontos 
ao longo dos canais de forma 
da Bexiga na região torácica e 
ombros.

• Ventosoterapia



• Invasão do Frio: P7 mais Yang 
Maior (B) no dorso e ombro

• Ventosoterapia também 
expele o Frio



• Invasão da Umidade: 
TA5,E40,BP4, mais inserção 
no Yang Maior e Yang 
Brilhante de braços,dorso e 
ombros



Invasão de Vento, sem sintomas 
exteriores

• O Vento invadindo a face sem sintomas 
exteriores de aversão ao frio e febre:isso 
causa entorpecimento e ou paralisia facial

• Entorpecimento quando forem invadidos 
os C.C. Superficiais

• Paralisia Facial se forem invadidos o C.C. 
propriamente ditos.



Pontos a serem usados

• TA5 e P7, além desses,use 
pontos superficiais na face 
para drenar Vento dos C.C. 
Superficiais da face.



Invasão exterior dos 
C.C. por Frio Exterior



Invasão de Fatores Exteriores 
Patogênicos



MASSAS/Tumefações
• Os C.C. estão facilmente propensos  a 

acúmulos de Xue, Qi e Fluídos
• Este acúmulo dá origem a Massas ou 

Tumefações 
• Exemplos de Massas e Tumefações:
• Tumefações da tireóide,miomas,lipomas e 

linfonodos inchados e alterações 
mamárias



Tipos de C.C. (Canais de Conexão) e 
tipo de Acometimentos 
(Massas/Tumefações)



Principais Alterações
• A)Bócio

• B)Mioma

• C)Lipoma

• D)Tumefação de Linfonodo

• E)Alterações na Mama



A) Tumefação da Tireóide (bócio)

Ren Mai

Decorre de estagnação de Qi com Fleuma
Se for massa dura também terá estagnação de Xue

Pontos a serem utilizados: 
F5,IG6,E40

Pontos acometidos:

* Estômago

* Fígado

* Ren-Mai 

* Intestino Grosso



B) Mioma: estagnação de massa 
(sangue)

Canais Acometidos:

Rim

Fígado

Baço

Pontos utilizados: BP4, F5, R4



Pontos a serem 
utilizados:

IG6,TA5,ID7

D)Tumefação de 
Linfonodo:estagnação de Qi, 
Umidade e Fleuma, ou ambos

Podem acometer:

* Axila

* Pescoço

* Virilha
Axila



F5,BP4,R4

Canais mais acometidos: Intestino Delgado,Intestino Grosso, Triplo Aquecedor

Verilha



E)Patologia Mamária:

A estrutura da Mama: 

C.C. acometidos: Fígado, Estômago,Ren-Mai,Chong-Mai

Tecido adiposo 
(GAO)

Mamilo



Pontos de Conexão da Mama:

• F5

• E40

• BP4 (V.M. afeta a lactação)



Estagnação de Sangue nos 
C.C.



C.C. Estgnação de XUE

• Esta presente nas doenças crônicas
• Em Ginecologia a estagnção do Xue é 

comum nas:
• dismenorréias, 
• endometriose,
• mioma,
• infertilidade



C.C. Estgnação de XUE

• Estagnação do XUE são doenças que 
potencialmente podem causar doenças 
graves como: 

• Doença Coronariana

• Neoplasias



Pontos de Conexão para tratar 
Estgnação do Xue e Sangramentos
• P7: retenção de placenta,retenção de feto 

morto,inabilidade para falar após o parto;

• BP4:dor abdominal,períodos menstruais 
irregulares,retenção de placenta

• C5:dor torácica e dor precordial

• B58:hemorróidas inchadas e dolorosas



Pontos de Conexão para tratar 
Estgnação do Xue e Sangramentos

• F5:inchaço e dor nos testículos,menstruações 
dolorosas e irregulares

• Ren-15:dor torácica,dor irradiada do corção 
para torácica

• F3:dor abdominal, períodos menstruais 
irregulares e dolorosos

• R4: períodos menstruais irregulares



Canais de Conexão e Oito Vasos 
Maravilhosos

• Os 8 V.M. regulam o Qi  o Yin e o Yang do 
tronco

• Funcionam como reservatórios que 
regulam o fluxo de H2O dos rios

• Absorvem o excesso de Qi (yin/Yang) dos 
Canais Principais para seus 
“reservatórios”, absorvem o 
transbordamento das águas dos rios em 
chuvas intensas



Função dos V.M. e Função 
dos C.C.



Quatro pontos dos V.M. são 
Pontos dos C.C.

• BP4 (Vaso Penetrador)

• P7 (Vaso Diretor)

• Pc6 (Vaso de Conexão Yin- Yin Wei Mai)

• TA5 Vaso de Conexão Yang (Yang Wei Mai)



3 Técnicas de Inserção de Agulhas
• 1) Utilizam-se pontos distais:
• * sedação: condições agudas
• *tonificação: condições crônicas

2) Inserções superficiais (C.C.Superficiais) 
liberando a congestão e acúmulos.

3) Punção ou Sangrias de vênulas que 
surgem na superfície da pele



Punção dos Canais de Conexão 
(C.C)

• Punção de Vênulas Superficiais

• Superficial reflete o profundo (SANGUE) 
(“assim como é no exterior é no interior”)



Punção dos Canais de Conexão 
(C.C)

• Patologia do Xue (Calor,Frio ou 
Estagnação) nos C.C.Profundos faz com 
que o Xue em nível profundo “permeie” 
para cima em direção a superfície e assim 
se manifestam na pele nos C.C. 
Superficiais (Vênulas), máculas.



Sangria nos C.C.

• Sangria nos vasos visíveis (Vênulas) é 
utilizado para tratar condições de excesso, 
desobstruindo o Calor, refrescando e 
revigorando o sangue.

• Sangria sobre o acúmulo de sangue para 
evitar futuras Síndromes dolorosa (BI)



Nota Clínica:
Sangria de Vênula

• Sangramento de Vênulas, por exemplo do 
Ponto E40, revigora e refresca o sangue 
do Canal da Bexiga., sendo utilizado para 
dores lombares com rigidez (sinal de 
estagnação de XUE)



Tratamentos:
Combinação de pontos de C.C.  e 

Pontos Fonte (YUAN)
• Associação de Ponto Fonte ao ponto 

de C.C. reforça o tratamento de 
deficiências por exemplo:

• Fonte do Pulmão (P9) associado ao IG6 
para tratar o pulmão

• Obs: Conceito de Canal de Conexão 
Transversal : unindo ponto de Conexão 
ao ponto Fonte do canal associado 
(acoplado)





Algumas  Combinações 
Tradicionais

• IG4 + P7 = restabelecer a descendência 
do Qi do Pulmão

• Expelir o Vento
• Regular a ascendência do Qi para e da 

cabeça
• Sintomas de Resfriado: espirro, renite 

alérgica,dores de cabeça 
crônicas,asma,respiração dofícil e 
ruidosa,falta de ar



Algumas  Combinações 
Tradicionais

• TA4 + Pc6 = regular o Triplo Aquecedor
• Mover o Qi do Fígado
• Acalmar o Espírito
• Depressão decorrente de estagnação do 

Fígado por ansiedade e preocupação
• Distensão do Hipocôndrio, do epigástrio 

ou mama
• Distensão pré menstrual



Algumas  Combinações 
Tradicionais

BP3 + E40 = tonificar o Baço e resolver o 
fleuma

F3  +  Vb37 = iluminar os olhos nos padrões 
patológicos do Fígado

B64 + R4 = tratar a ciática no lado afetado 
(B64) e do lado oposto ao afetado (R4)



Combinação:
Convidado  e Anfitrião

• Ponto Fonte = Anfitrião é o que é principal 
é escolhido em função da patologia (ponto 
fonte do canal doente)

• Ponto Conexão = Convidado



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• P9 + IG6 = sensação de opressão no 
tórax,palmas quentes,tosse,inchaço na 
garganta,garganta seca,sudorese,dor no 
ombro,dor nas mamas,expectoração de 
muco,falta de ar



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• IG4 + P7 = dor de dente,gengivas 
inchadas,olhos amarelos,boca 
seca,secreção nasal, epistaxe,dor no 
ombro, garganta edemaciada



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar
• BP3 + E40 = língua rígida,
• regurgitação ácida,
• vômito,
• distensão abdominal,
• sensação de peso
• constipação,
• fraqueza e inchaço nos membros inferiores



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• E42 + BP 4 = distensão e plenitude 
abdominal

• Sensação de pressão no tórax
• Fleuma
• Dor no pé e tornozelo



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar
• C7 + ID7 = dor do coração
• Garganta seca
• Sede e olhos amarelos
• Boca seca
• Palmas quentes
• Palpitações
• Vômitos de sangue
• medo



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• ID4 + C5 = rigidez cervical, inchaço e dor 
de garganta,dor no ombro,surdez,olhos 
amarelos,dor na face lateral da região 
superior dos braços



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar
• R3 + B58 = compleição escura,ausência 

de sede,vontade de deitar,visão 
diminuída,sensação de calor,dor nas 
costas,fraqueza dos MMII,respiração 
curta,timidez

• Obs: “Coração e Vesícula  Biliar tremendo 
e trepidando”



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar
• B64 + R4 = dor ocular,dor no 

pescoço,dor no pescoço até as costas 
e MMII,

• epilepsia,
• opistótomos,
• dor na região da sobrancelha
• epistaxe,
• olhos vermelhos,
• contração dos tendões,
• prolapso anal



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• TA4 + Pc6 = tinido,surde,inchaço na 
garganta,garganta seca,inchaço nos 
olhos,dor auditiva,sudorese,dor nas 
escápulas,dor no 
cotovelo,constipação,incontinência 
urinária,retenção de urina



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• Pc7 + TA5 = contratura das palmas,dor no 
braço,inabilidade para estender o 
braço,plenitude no tórax,inchaço na 
virilha,palpitações,face vermelha,olhos 
amarelos,riso e choro sem 
motivo,inquietude mental,dor no 
coração,palmas quentes



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• F3 + VB37 = distenção abdominal e 
inchaço no hipogástro nas mulheres

• Plenitude de tórax
• Vômito
• Hérnia
• Retenção ou incontinência urinária



Lista Abaixo:
Anfitrião: primeiro

Convidado: segundo lugar

• VB40 + F5 = compleição opaca, dor de 
cabeça,dor no olho,inchaço no 
pescoço,bócio,dor no hipocôndrio, inchaço 
e transpiração nas axilas.



Pontos de Conexão do 
LADO OPOSTO

• Ju Ci (inserção oposta para Canais 
Principais)

• Mil Ci (inserção oposta para C.C.)



Pontos de Conexão do 
LADO OPOSTO

• Canais de Conexão se comunicam de um 
lado para outro do corpo, portanto se os 
fatores patógenos que afetam um lado, 
também podem acometer  e provocar 
sintomas no outro lado.



Nota Clínica

• Dor aguda na articulação do Ombro 
Direito ao longo do Canal do Intestino 
Grosso, pode se usar pontos do Canal 
Principal do Lado acometido e o Ponto de 
Conexão do Intestino Grosso IG6 contra 
lateral.



IG6 
oposto

IG 15 Mestre do 
Ombro

IG 11 e IG4 pontos 
do Canal Acometido

IG6 do mesmo 
meridiano no lado 
oposto (Ponto de 
Conexão)IG6

Condições Agudas



Condições Crônicas

• Dores crônicas na articulação do Ombro 
Direito ao longo do Canal do Intestino 
Grosso, pode se usar pontos do Canal 
Principal do Lado acometido (crônico) e o 
Ponto do Canal Acoplado (Associado) do 
contra lateral (oposto)



IG 15 Mestre do Ombro
IG 11 e IG4 pontos do Canal 
Acometido
P7 Ponto de Conexão do 
Canal Acoplado

Dores Crônicas



O Porquê nas Condições Crônicas

• O fundamento esta em que nas condições 
crônicas, os C.C. estão vazios, pois os fatores 
patogênicos progrediram para os Canais 
Principais, ou para os Canais de Conexão Yin;

• Sendo assim o lado afetado está “vazio” em 
relação ao outro lado

• Usando o ponto de Conexão do Pulmão, por 
exemplo, igualamos os Canais da Direita e da 
Esquerda e drenamos os C.C. Yin, o qual deve 
estar “cheio”, igualando os C.C. Yang e Yin



Nota Clínica

• Nas dores agudas de ombro direito por 
acometimento do Canal do Intestino 
Grosso utiliza-se o ponto de Conexão do 
Canal Afetado do “Lado Oposto” = IG6 (no 
lado esquerdo).

• Nas condições Crônicas utilizo o ponto de 
Conexão do Canal do acoplado 
(associado) no lado oposto (exemplo P7 
no lado esquerdo)



Canais de Conexão e o 
V.M. (Vaso Penetrador)

(Chong Mai)
• Entre os 8 V.M. o Vaso Penetrador ou 

Meridiano Chong Mai está diretamente 
relacionado aos C.C., por vários motivos, 
tais como:

• Denominado Avenidas do Qi do 
Abdomem, indicando que controla todos 
canais do abdome o inclui todos os C.C.



• Controla as membranas, as quais 
influenciam os C.C. do Abdomem

• Controla todos os C.C. 
(Superficiais,Diminutos e do Sangue)

• É o mar do sangue e controla todos os C. 
C.  do Sangue



Em sua Dinâmica o V.P vai com 
seus ramos até:

• B11 (cabeça)
• Canal do Rim (abdomem)
• Olhos (cabeça)
• Exterior (pele e músculos)
• Espinha (espinhal)
• Pé (descendente)
• E30,E37,E39 (descendente)
• Interior do Abdomem (interior)
• Abdomem (exterior)



Vaso Penetrador
Chong Mai

• Ponte de Abertura = BP4

• Ponto Associado Pc6

• Ponto de Partida (Ren-1)



BP4- Gongsun

• Influência todos os C.C. Superficiais, 
Diminutos e do Sangue

• Ponto mais importante para ser utilizado 
nas conexões crônicas de estagnação do 
Xue dos C.C.




