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Definição

 São vasos secundários que conduzem
energia Zong 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, 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 energiaYin acoplado.



Definição

 Enquanto os canais de energia principais
fazem a união Yin/Yang externamente, os
canais de energia distintos a fazem
internamente, incluindo a união do
coração com os Zang Fu.



Trajetos Gerais

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



Canais de energia distinto Yang

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



Canais de energia distinto 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 coração
® emerge pescoço ou face ® canal de
energia principalYang 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 oYin eYang, e entre o Xué e o Qi.

 É através destes canais de energia
distintos que a energia Yin passa de um
hemicorpo para outro, explicando desta
forma, o tratamento pelo oposto.



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.

 A causa mais frequente 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 (coração).



Diagnóstico

 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.

 Assim, para realizar um diagnóstico, deve-se atentar para:
◦ História de problemas emocionais relacionados ao início do

sintoma;
◦ Manifestações energéticas, funcionais e/ou orgânicas do Xin;
◦ Presença de manifestações clínicas dos Zang Fu;
◦ Presença de pontos de confluências dolorosos dos distintos em

questão;
◦ Manifestações clínicas nos trajetos de energia dos meridianos

principais envolvidos.




