


MERIDIANOS TENDINEOMUSCULARES MERIDIANOS TENDINEOMUSCULARES –– JINGJING--JIN (Vias de JIN (Vias de 
Passagem dos Tendineomusculares)Passagem dos Tendineomusculares)

Jin Jin –– tendão, mtendão, múúsculos, aponeurose, ligamentossculos, aponeurose, ligamentos
JingJing--Jin possui 12 trajetos, 6 yin e 6 yangJin possui 12 trajetos, 6 yin e 6 yang

SuperfSuperfíície do corpocie do corpo
ReReúúnemnem--se nas grandes articulase nas grandes articulaçções nos tendões dos ossosões nos tendões dos ossos
Não penetram e não fazem conexão com Não penetram e não fazem conexão com óórgãos internosrgãos internos

Grandes articulaGrandes articulaçções ões ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ TTóórax e Abdômen rax e Abdômen ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Tronco e CabeTronco e Cabeççaa

Circulam em regiões aonde os Meridianos Principais e colaterais Circulam em regiões aonde os Meridianos Principais e colaterais não não 
chegam. Fazem comunicachegam. Fazem comunicaçção entre alto e baixo, entre interior e exterior. ão entre alto e baixo, entre interior e exterior. 

Sua sintomatologia não se apSua sintomatologia não se apóóia nos ia nos óórgãos, mas sim na reargãos, mas sim na reaçção deles em ão deles em 
superfsuperfíície ao frio (contratura e ao calor afrouxamento).cie ao frio (contratura e ao calor afrouxamento).















ZonaZona
ZigomZigomááticatica

Ângulo frontalÂngulo frontal
a canto externo do olhoa canto externo do olho

ÓÓrgãosrgãos
Genitais externosGenitais externos

Zona da cZona da cáárdiardia

Os 3 Os 3 
T.muscularesT.musculares
Yang do pYang do péé

Os 3 T. Os 3 T. 
muscularesmusculares
Yang da mãoYang da mão

Os 3 T. Os 3 T. 
muscularesmusculares
Yin do pYin do péé

Os 3 T. Os 3 T. 
muscularesmusculares
Yin da mãoYin da mão



Observações:

6 vasos braço �
   12 meses

6 vasos pés �
   Dividido em 4 estágios

1ª Estação: 3 meses
1º mês Meng (1º/4º/7º/10º)

2º mês Shang (2º/5º/8º/11º)
3º mês Ji (3º/ 6º/ 9º/12º)

     Primavera
              Verão

Outono
     Inverno



1 1 -- TENDTENDÍÍNEO NEO –– MUSCULAR DOS PMUSCULAR DOS PÉÉSS

1.1)1.1)11ºº Tai Yang do PTai Yang do Péé (Bexiga)(Bexiga)

IndicaIndicaçções: ões: Edema calcanhar, contratura na cavidade poplEdema calcanhar, contratura na cavidade poplíítea, tensão tea, tensão 
na raque, contratura na nuca, astralgia  no ombro, dores na axilna raque, contratura na nuca, astralgia  no ombro, dores na axila e a e 
subclavicular subclavicular 

Tratamento: Tratamento: Agulha aquecida mais Ponto Shu.Agulha aquecida mais Ponto Shu.

OBS.: OBS.: Bloqueio do segundo mês da primavera, segundo mês Bloqueio do segundo mês da primavera, segundo mês 
lunar.lunar.



17. Una17. Una--se ao zigomse ao zigomááticotico

13. Sobe sobre o 13. Sobe sobre o vvéértexrtex

12. Liga12. Liga--se ao occipse ao occipííciocio

10. Sobe sobre      10. Sobe sobre      
a nucaa nuca

9. Ladeia a raque9. Ladeia a raque

8. Junta8. Junta--se se àà nnáádegadega

5. Une5. Une--se se àà cavidade cavidade 
poplpoplííteatea

7. Torna a subir sobre a cavidade popl7. Torna a subir sobre a cavidade poplííteatea

3. Ladeia obliquamente o joelho3. Ladeia obliquamente o joelho

22. Um ramo sai pela cavida22. Um ramo sai pela cavida--
de sobreclavicularde sobreclavicular

21. Une21. Une--se ao Wanse ao Wan--gugu20. Torna a subir sobre a cavidade 20. Torna a subir sobre a cavidade 
sobreclavicularsobreclavicular

19. Penetra sob a axila19. Penetra sob a axila

18. Um ramo parte por tr18. Um ramo parte por tráás s 
da axilada axila

11. Um ramo distinto penetra 11. Um ramo distinto penetra 
e unee une--se se àà base da lbase da líínguangua

16. Uma ramo sobe sobre a 16. Uma ramo sobe sobre a 
ppáálpebra superiorlpebra superior

15. Une15. Une--se ao narizse ao nariz

14. Desce sobre a face14. Desce sobre a face

6. Liga-se à
panturrilha

1. Inicia-se no pequeno artelho
2. Una-se ao maléolo



IndicaIndicaçções: ões: Entorse ligamentar, lesão colateralEntorse ligamentar, lesão colateral--lateral do joelho (torsão), lateral do joelho (torsão), 
contratura cavidade poplcontratura cavidade poplíítea, dores na região anterior da coxa, dores nas ntea, dores na região anterior da coxa, dores nas náádegas, degas, 
dores em costelas inferiores, dores no peito e seios, rigidez e dores em costelas inferiores, dores no peito e seios, rigidez e contratura do pescocontratura do pescoçço.o.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida mais ponto Shu.pida com agulha aquecida mais ponto Shu.

OBS.: OBS.: Bloquei Meng Chun Bi Bloquei Meng Chun Bi –– 11ºº mês primavera.mês primavera.



17. Liga-se ao ângulo externo do olho

16. Une-se ao zigomático

15. Desce sobre o
he (parte m a n d i b u l a  r  

sob a orelha)

10. Torna a subir sob a axila

11. Atravessa a cavidade 
sobreclavicular

12. Contorna a orelha

13. Sobe sobre o ângulo da testa

14. Cruza a parte externa do vértex

6. Passa pela 
a região da 
nádega

4. Sobe sobre a parte externa da coxa

8. Passa pelo mamilo

5. Alcança a parte de cima do 
Fu-tu

3. Liga-se à borda externa do 
joelho

9. Une-se à cavidade 
sobreclavicular

7. Chega aos flancos

2. Une-se na extremidade do 4º
artelho



1.1)  1.1)  33ºº Yang Ming do pYang Ming do péé (Estômago)(Estômago)

IndicaIndicaçção: ão: Entorse de tornozelos, Câimbras dos pEntorse de tornozelos, Câimbras dos péés, dores na coxa (Fu Tu), s, dores na coxa (Fu Tu), 
edema na virilha (hedema na virilha (héérnias), escroto entumecido, dores e paralisia da face, paralisiarnias), escroto entumecido, dores e paralisia da face, paralisia
de Bell, desvio de rima bucal.de Bell, desvio de rima bucal.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida mais pontos Shu.pida com agulha aquecida mais pontos Shu.

OBS.: OBS.: Ji Chuan Bi Ji Chuan Bi –– 33ºº mês da primavera.mês da primavera.



14. Sobe pelo pescoço

13. Une-se à cavidade 
sobreclavicular

8. O ramo do joelho se ata ao 
perônio

7. O ramo que sobe pela tíbia, 
une-se ao joelho

9. Passa pelo Fu-tu (coxa)

10. Chega à parte antero-superior 
da coxa

11. Liga-se pelo abdômen

12. Ramifica-se pelo abdômen

15. Contorna a boca

16. Alcança o zigomático

17. Une-se ao nariz

5. Chega às costelas

3. Alcança o perônio

2. Ara-se ao peito do pé

6. Ata-se à raque

4. Une-se à articulação do quadril

1. Inicia-se pelos 2º, 3º e 4º
artelhos



1.4 1.4 -- Grande Ponto de Reunião  dosGrande Ponto de Reunião  dos

três Tendtrês Tendííneos Musculares Yang do MIneos Musculares Yang do MI

O grande ponto de reunião 
tendineomuslares e a zona 
zigomática

Fim do trajeto do tendineomuscular do Tai-yang do pé
Fim do trajeto do tendineomuscular do Saho-yang do pé
Fim do trajeto do tendineomuscular do Yang-ming do pé



1.5)1.5) 44ºº Tai Yin do PTai Yin do Péé (Ba(Baçço)o)

IndicaIndicaçção: ão: Dores no malDores no malééolo interno, dor na patela e côndilo femural interno, dores olo interno, dor na patela e côndilo femural interno, dores 
na face interna da coxa com irradiana face interna da coxa com irradiaçção para o quadril, dores no umbigo com ão para o quadril, dores no umbigo com 
irradiairradiaçção para ão para úúltima costela, dores no peito com irradialtima costela, dores no peito com irradiaçção para raque.ão para raque.

Tratamento: Tratamento: Picada rPicada ráápida com agulha aquecida.pida com agulha aquecida.

OBS.: OBS.: Meng Jui BiMeng Jui Bi-- Bloquei do 1Bloquei do 1ºº mês de outubro, 7mês de outubro, 7ªª lua.lua.



8. Ramifica-se no 
meio do tórax (do 
peito)

5. Alcança as partes 
genitais

3. Liga o joelho

2. Ata-se ao maléolo 
interno

1. Inicia-se na 
extremidade do artelho 
grosso

4. Une-se ao 
quadril

9. Passa 
diante
da raque

7. Liga-se às costelas

6. Une-se ao umbigo



1.6)1.6) Shao Yin do PShao Yin do Péé (Rins)(Rins)

IndicaIndicaçção: ão: Contratura fascias dos pContratura fascias dos péés, dores em locais (pontos de reunião) dos s, dores em locais (pontos de reunião) dos 
Tendineomusculares, contratura  e espasmos na coluna.Tendineomusculares, contratura  e espasmos na coluna.

Tratemento: Tratemento: Puntura rPuntura ráápida com agulhas aquecidas pida com agulhas aquecidas –– Bloqueio do 2Bloqueio do 2ºº mês mês 
de outubro, 8de outubro, 8ªª lunar.lunar.



9. Une9. Une--se ao se ao 
occipitaloccipital

8. Costela e 8. Costela e 
pescopescoççoo

1. Tem in1. Tem iníício sob cio sob 
o pequeno artelhoo pequeno artelho

6. Ladeia o 6. Ladeia o 
lado interno lado interno 
da coluna da coluna 
vertebralvertebral

2. Passa 2. Passa 
obliquamente sob o obliquamente sob o 
malmalééolo internoolo interno

3. Une3. Une--se se àà
parte posterior parte posterior 
do pdo péé

4. Sobe sob o 4. Sobe sob o 
côndilo femoral côndilo femoral 
internointerno

5. Liga5. Liga--se se ààs s 
partes genitaispartes genitais

7. Aperta a 7. Aperta a 
raqueraque



4. Une4. Une--se se ààs partes s partes 
genitais, ligando os genitais, ligando os 
tendineomuscularestendineomusculares

1. Inicia1. Inicia--se em cima do se em cima do 
artelho grossoartelho grosso

4. Une4. Une--se se ààs partes s partes 
genitais, ligando os genitais, ligando os 
tendineomuscularestendineomusculares

3. Liga3. Liga--se abaixo do se abaixo do 
côndilo femoral internocôndilo femoral interno



1.7)1.7) 66ºº JuJuéé Yin do PYin do Péé (F(Fíígado)gado)

IndicaIndicaçção: ão: Dores anteriormente ao malDores anteriormente ao malééolo interno, dores no nolo interno, dores no níível do fêmur, dores vel do fêmur, dores 
na face interna da coxa e ligamento colateral medial do joelho, na face interna da coxa e ligamento colateral medial do joelho, retraretraçção de ão de óórgãos rgãos 
genitais e dificuldade de eregenitais e dificuldade de ereçção.ão.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida mais Pontos Shu.pida com agulha aquecida mais Pontos Shu.

OBS.: OBS.: Jui Qui Bi Jui Qui Bi –– Bloqueio do 3Bloqueio do 3ºº mês de outubro, 9mês de outubro, 9ªª lunar.lunar.





1.8 1.8 -- Ponto de Reunião dos TendPonto de Reunião dos Tendííneomusculares Yin dos Pneomusculares Yin dos Pééss

O ponto da reunião dos O ponto da reunião dos 
tendineomusculares dos Yin do ptendineomusculares dos Yin do péé éé
a zona genital externaa zona genital externa

VC 4 e VC 4 e 
VC 6VC 6

______ Fim do trajeto do tendineomuscular do Tai-yin do pé
- - - - - Fim do trajeto do tendineomuscular Saho-yin do pé
......... Fim de trajeto do tendineomuscular do Jué-yin do pé



2 2 -- TENDTENDÍÍNEO MUSCULARES DA MÃONEO MUSCULARES DA MÃO

2.1 2.1 -- 11ºº Tai Yang da Mão (Intestino Delgado)Tai Yang da Mão (Intestino Delgado)

IndicaIndicaçção: ão: Dores na parte interna do cotovelo e atrDores na parte interna do cotovelo e atráás do olecrano, dores na região s do olecrano, dores na região 
interna do brainterna do braçço e axila, dores contornando a Omoplata com irradiao e axila, dores contornando a Omoplata com irradiaçção para pescoão para pescoçço, o, 
zumbidos e dores no trzumbidos e dores no tráágus, dores nos maxilares.gus, dores nos maxilares.

Tratamento: Tratamento: Agulha aquecida mais Ponto Shu.Agulha aquecida mais Ponto Shu.

OBS.: OBS.: Agulha aquecida mais Ponto Shu.Agulha aquecida mais Ponto Shu.



10. O ramo da 10. O ramo da 
mandmandííbula interior bula interior 
sobe ao ângulo sobe ao ângulo 
externo do olhoexterno do olho

9. O ramo chamado  9. O ramo chamado  
da orelha uneda orelha une--se se àà
mandmandííbula inferiorbula inferior

8. Um ramo 8. Um ramo 
penetra no penetra no 
““meio da orelhameio da orelha””

7. Liga7. Liga--se atrse atráás s 
da orelhada orelha

TaiTai--yangyang

1. Inicia1. Inicia--se em se em 
cima do declcima do declíínio nio 
da mãoda mão

2. Une2. Une--se ao se ao 
punhopunho

3. Liga3. Liga--se se 
atratráás do s do 
cotovelocotovelo

4. Penetra 4. Penetra 
sob a axilasob a axila

5. Contorna a 5. Contorna a 
omoplataomoplata

12. Circula para 12. Circula para 
frente da orelhafrente da orelha

11. Ramo sobe 11. Ramo sobe 
sobre o maxilarsobre o maxilar

6. Passa sobre o 6. Passa sobre o 
pescopescoççoo



2.2)  2.2)  22ºº Shao Yang da mão (Triplo Aquecedor)Shao Yang da mão (Triplo Aquecedor)

IndicaIndicaçção: ão: Dores na lDores na lííngua, mas com Corrangua, mas com Corraçção normal.ão normal.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida mais ponto pida com agulha aquecida mais ponto 
Shu.Shu.

OBS.:OBS.: Jin Xiao Bi Jin Xiao Bi –– Bloqueio do 3Bloqueio do 3ºº mês do verão, 6mês do verão, 6ªª lunar.lunar.



8. Una-se ao 
ângulo da 
testa

7. Passa à frente da 
orelha
6. Um ramo 
chega ao ângulo 
da mandíbula

1. Inicia-se na 
extremidade anular

2. Une-se ao 
punho

5. Corre sobre o 
pescoço

4. Sobe sobre 
o ombro

3. Liga-se 
ao cotovelo



2.3) 2.3) 33ºº Yang Ming da MãoYang Ming da Mão

IndicaIndicaçção: ão: Dor nos ombros (congelado), torcicolo.Dor nos ombros (congelado), torcicolo.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida.pida com agulha aquecida.

OBS.: OBS.: Meng Xia Bi Meng Xia Bi –– bloqueio do 1bloqueio do 1ºº mês do verão, 4mês do verão, 4ªª lunar.lunar.



10. Chega ao 10. Chega ao áápice da pice da 
cabecabeçça e desce sobre a a e desce sobre a 
faceface
9. Sobe sobre o ângulo da 9. Sobe sobre o ângulo da 
testatesta

8. Um ramo sobe sobre a 8. Um ramo sobe sobre a 
faceface

6. liga6. liga--se se àà coluna coluna 
vertebralvertebral

7. Um ramo sobe da 7. Um ramo sobe da 
articulaarticulaçção do ombro ão do ombro 
sobre o pescosobre o pescoççoo

5. Contorna a 5. Contorna a 
omoplataomoplata

4. Sobe de novo sobre a 4. Sobe de novo sobre a 
articulaarticulaçção do ombroão do ombro

3. Liga3. Liga--se a borda se a borda 
externa do cotoveloexterna do cotovelo

2. Junta2. Junta--se ao se ao 
punhopunho

1. Tem in1. Tem iníício na cio na 
extremidade do extremidade do 
indicadorindicador



2.4 2.4 -- Grande Ponto de reunião das trêsGrande Ponto de reunião das três

Tendineomusculares Yang do MS.Tendineomusculares Yang do MS.

O grande ponto de reunião O grande ponto de reunião 
dos três dos três 
tendineomusculares tendineomusculares éé o o 
ângulo da testaângulo da testa

VB 13VB 13

_____ Fim do trajeto do Shao-yin da mão (tendineomuscular)
- - - - Fim do trajeto do Tai-yang da mão (tendineomuscular)
. . . . Fim do trajeto do Yang-ming da mão (tendineomuscular)



2.5) 42.5) 4ºº Tai Yin da MãoTai Yin da Mão

10. O ramo da 10. O ramo da 
mandmandííbula inferior sobe bula inferior sobe 
ao ângulo externo do ao ângulo externo do 
olhoolho

6. Passa sobre 6. Passa sobre 
o pescoo pescoççoo

9. O ramo chamado da 9. O ramo chamado da 
orelha uneorelha une--se se àà
mandmandííbula inferiorbula inferior

8. Um ramo 8. Um ramo 
penetra no penetra no ““meio meio 
da orelhada orelha””

12. Circula para frente 12. Circula para frente 
da orelhada orelha

11. Ramo sobe sobre o 11. Ramo sobe sobre o 
maxilarmaxilar

7. Liga7. Liga--se atrse atráás s 
da orelhada orelha

4. Penetra sob a 4. Penetra sob a 
axilaaxila

3. Liga3. Liga--se atrse atráás s 
do cotovelodo cotovelo

2. Une2. Une--se ao se ao 
punhopunho

TaiTai--yangyang
1. Inicia1. Inicia--se em se em 
cima do dedinho da cima do dedinho da 
mãomão

5. Contorna a 5. Contorna a 
omoplataomoplata



2.6) 52.6) 5ºº JuJuéé Yin da Mão (CoraYin da Mão (Coraçção Mestre da Mão)ão Mestre da Mão)

IndicaIndicaçção: ão: Contratura no tContratura no tóórax com dores no peito e dispnrax com dores no peito e dispnééia.ia.

Tratamento: Tratamento: Agulha aquecida com puntura rAgulha aquecida com puntura ráápida mais pontos Shu.pida mais pontos Shu.

OBS.: OBS.: Meng song Bi Meng song Bi –– 11ºº mês do inverno 10mês do inverno 10ªª lunar.lunar.

2.7) 62.7) 6ºº Shao Yin da Mão (CoraShao Yin da Mão (Coraçção)ão)

IndicaIndicaçção: ão: Dores nos tendões e contratura em seu trajeto.Dores nos tendões e contratura em seu trajeto.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida mais ponto Shpida com agulha aquecida mais ponto Shúú..

OBS.: OBS.: Bloqueio 3Bloqueio 3ºº mês de Inverno, 12mês de Inverno, 12ªª lunar.lunar.



1. Parte d borda 1. Parte d borda 
interna do interna do 
dedinhodedinho

2. Une2. Une--se se àà
saliência do saliência do 
ossoosso

3. Liga3. Liga--se se àà
borda borda 
internainterna
do cotovelodo cotovelo

4. Sobe e penetra 4. Sobe e penetra 
na axilana axila

5. Dissimula5. Dissimula--se se 
no interior do no interior do 
mamilo e unemamilo e une--se se 
no meio do peitono meio do peito

6. Liga o 6. Liga o 
EstômagoEstômago



2.3) 2.3) 33ºº Yang Ming da MãoYang Ming da Mão

IndicaIndicaçção: ão: Dor nos ombros (congelado), torcicolo.Dor nos ombros (congelado), torcicolo.

Tratamento: Tratamento: Puntura rPuntura ráápida com agulha aquecida.pida com agulha aquecida.

OBS.: OBS.: Meng Xia Bi Meng Xia Bi –– bloqueio do 1bloqueio do 1ºº mês do verão, 4mês do verão, 4ªª lunar.lunar.



2.8) Grande Ponto dos 2.8) Grande Ponto dos 
TendTendííneomusculares Yin da Mãoneomusculares Yin da Mão

O grande ponto de O grande ponto de 

reunião dos três reunião dos três 

tendineomusculares dos tendineomusculares dos 

Yin da mão. Região Yin da mão. Região 

Circadiana.Circadiana. VC 15 e VC 15 e 

VC 17VC 17

_____ Fim do trajeto do tendineomuscular do Tai-yin da mão
- - - - Fim do trajeto do tendineomuscular do Jué-yin da mão
. . . . Fim do trajeto do Tendineomuscular do Shao-yin da mão



3. CONSIDERA3. CONSIDERAÇÇÕES GeraisÕES Gerais

3.1) As Doen3.1) As Doençças dos Tendas dos Tendííneomusculares são:neomusculares são:

�������� Contraturas provocadas pelo frio.Contraturas provocadas pelo frio.
��Relaxamento dos tendões sucitados pelo calor.Relaxamento dos tendões sucitados pelo calor.
��Impotência (por ausência de ereImpotência (por ausência de ereçção).ão).
��contraturas da coluna: contraturas da coluna: 

Yin: (abdômen) não permitem flexão.Yin: (abdômen) não permitem flexão.
Yang: (costas) não permitem a extensão.Yang: (costas) não permitem a extensão.

3.2)3.2) Para contratura provocadas pelo frio (yin) Para contratura provocadas pelo frio (yin) éé indicada a agulha aquecida. Nas indicada a agulha aquecida. Nas 
alteraalteraçções provocadas pelo calor desaconselhaões provocadas pelo calor desaconselha--se a agulha aquecida.se a agulha aquecida.

3.3) 3.3) Os Meridianos TendOs Meridianos Tendííneomusculares são elementos muito superficiais da pele neomusculares são elementos muito superficiais da pele 
que caminham paralelamente aos Meridianos Principais, mas sempreque caminham paralelamente aos Meridianos Principais, mas sempre das das 
extremidades para a raiz aos membros.extremidades para a raiz aos membros.

ReReúúnemnem--se em grupos de três sobre a Cabese em grupos de três sobre a Cabeçça, Ta, Tóórax ou Abdômen; elevando rax ou Abdômen; elevando 
energia efesiva (Oenergia efesiva (Oéé).).

Meridiano Principal Cutâneo ProfundoMeridiano Principal Cutâneo Profundo



Extremidade   � � �   Raiz do membro
Exemplo

MTM
Tendineomuscular Cutâneo Superficial

3.4) 3.4) O Meridiano Principal pode ser O Meridiano Principal pode ser centrcentríífugofugo ou ou centrcentríípetopeto; mas a ; mas a 
TendineomuscularTendineomuscular éé sempre sempre centrcentríípedo pedo com numerosos ramos para locais com numerosos ramos para locais 
variados, suprimindo energia para variados, suprimindo energia para ááreas não reas não ““irridadasirridadas”” por por Meridianos Meridianos 
Principais e Distintos.Principais e Distintos.

3.5)3.5) Indicadas tambIndicadas tambéém para chamadas m para chamadas ““DoenDoençças do Aversoas do Averso””.. DoenDoençças da as da 
superfsuperfíície da pele como eczema, acne, nevralgias e paralisias fasciais,cie da pele como eczema, acne, nevralgias e paralisias fasciais, distdistúúrbios rbios 
dos dos óórgãos dos sentidos (conjuntivites, obstrurgãos dos sentidos (conjuntivites, obstruçção do canal lacrimal, renites,  ão do canal lacrimal, renites,  
entorses, algias ligamentares.entorses, algias ligamentares.



4 4 -- RESUMO CLRESUMO CLÍÍNICO DAS DOENNICO DAS DOENÇÇAS QUE AFETAM OS JINGAS QUE AFETAM OS JING--JIN  OU JIN  OU 
““TENDINEOMUSCULARESTENDINEOMUSCULARES””

4.1) Tai4.1) Tai--Yang do PYang do Péé

BEXIGABEXIGA
Tendineomuscular = Edema do calcanhar, contraturas da cavidade pTendineomuscular = Edema do calcanhar, contraturas da cavidade poploplíítea, rigidez de tea, rigidez de 
raque com posiraque com posiçção arqueada, contraturas na nuca, ombro bloqueado com ascensão ão arqueada, contraturas na nuca, ombro bloqueado com ascensão 
impossimpossíível, irradiavel, irradiaçção das algias da axila para a cavidade subclavicular, dificuldadão das algias da axila para a cavidade subclavicular, dificuldades es 
de rotade rotaçção da cabeão da cabeçça. Picar rapidamente com agulha quente. a. Picar rapidamente com agulha quente. ÉÉ o bloqueio do mês da o bloqueio do mês da 
Primavera.Primavera.



4.2) Shao4.2) Shao--Yang do PYang do Péé

VESVESÍÍCULA BILIARCULA BILIAR
Tendienomuscular = entorses ligamentares atTendienomuscular = entorses ligamentares atéé mais alto na diremais alto na direçção ao joelho. ão ao joelho. 

Bloqueio do joelho, contraturas da banda Bloqueio do joelho, contraturas da banda íílio tibial, cavidade popllio tibial, cavidade poplíítea, algias da coxa tea, algias da coxa 
irradiandoirradiando--se para a nse para a náádega e atdega e atéé a parte inferior das costelas, cavidade clavicular, a parte inferior das costelas, cavidade clavicular, 
peito, rigidez do pescopeito, rigidez do pescoçço. Ataque do lado oposto do territo. Ataque do lado oposto do territóório do tendineomuscular rio do tendineomuscular 
atacado.atacado.

ExemploExemplo: Tendineomuscular atacado, o olho esquerdo não se abre mais. : Tendineomuscular atacado, o olho esquerdo não se abre mais. 
Picar rapidamente com a agulha quente. Picar rapidamente com a agulha quente. ÉÉ o bloqueio do Primeiro mês da Primavera.o bloqueio do Primeiro mês da Primavera.

4.3) Yang4.3) Yang--Ming do PMing do Péé

ESTÔMAGOESTÔMAGO
Tendineomuscular = Entorses do joelho, dilaceraTendineomuscular = Entorses do joelho, dilaceraçções musculares da coxa, ões musculares da coxa, 

edema da região da virilha e do escroto, contraturas abdominais,edema da região da virilha e do escroto, contraturas abdominais, nevralgias e paralisianevralgias e paralisia



facial, problemas para abrir ou fechar as pfacial, problemas para abrir ou fechar as páálpebras. lpebras. ÉÉ o bloqueio do 3o bloqueio do 3ºº mês da mês da 
primavera.primavera.

4.4) Tai4.4) Tai--Yin do PYin do Péé

BABAÇÇOO
Tendineomuscular = Algias do malTendineomuscular = Algias do malééolo interno, entorses, dores na rolo interno, entorses, dores na róótula e no tula e no 

côndilo femural interno da coxa dolorida com irradiacôndilo femural interno da coxa dolorida com irradiaçção para o quadril. Dores ão para o quadril. Dores 
transfixiantes nos transfixiantes nos óórgãos genitais externos, algias umbilicais irradiandorgãos genitais externos, algias umbilicais irradiando--se para os se para os 
dois lados. Dores no peito irradiandodois lados. Dores no peito irradiando--se para a raque. Punturase para a raque. Puntura--se quente. se quente. ÉÉ o bloqueio o bloqueio 
do primeiro mês de Outubro.do primeiro mês de Outubro.

4.5) Shao4.5) Shao--Yin do PYin do Péé

RIMRIM
Tendineomuscular = Contraturas na sola dos pTendineomuscular = Contraturas na sola dos péés, entorses,  contraturas e s, entorses,  contraturas e 

espasmos em geral. Dificuldades ao se dobrar para frente ou paraespasmos em geral. Dificuldades ao se dobrar para frente ou para trtráás. Acrescentas. Acrescenta--sese



àà picada com agulha quente, massagens. picada com agulha quente, massagens. ÉÉ o bloqueio do segundo mês de Outono.o bloqueio do segundo mês de Outono.

4.6) Ju4.6) Juéé--Ying do PYing do Péé

FFÍÍGADOGADO
Tendineomuscular = Dores Tendineomuscular = Dores àà frente do malfrente do malééolo interno, dores no fêmur e na olo interno, dores no fêmur e na 

face interna da coxa, problemas de ereface interna da coxa, problemas de ereçção, retraão, retraçção patolão patolóógica dos gica dos óórgãos genitais rgãos genitais 
externos. externos. ÉÉ o bloqueio do o bloqueio do úúltimo mês de Outono.ltimo mês de Outono.

4.7) Tai4.7) Tai--Yang da MãoYang da Mão

INTESTINO DELGADOINTESTINO DELGADO
Tendineomuscular = Dores no cotovelo e no olecrâneo, na face intTendineomuscular = Dores no cotovelo e no olecrâneo, na face interna do erna do 

brabraçço ato atéé a axila, dores  na omoplata irradiandoa axila, dores  na omoplata irradiando--se atse atéé o pescoo pescoçço, zumbido no ouvido, o, zumbido no ouvido, 
dores no maxilar, edemas no pescodores no maxilar, edemas no pescoçço. Tratao. Trata--se sempre com agulha quente. se sempre com agulha quente. ÉÉ o o 
bloqueio do segundo mês do Verão.bloqueio do segundo mês do Verão.



4.8) Shao4.8) Shao--Yang da MãoYang da Mão

TRIPLO AQUECEDORTRIPLO AQUECEDOR
Tendineomuscular = Entorses, contraturas na lTendineomuscular = Entorses, contraturas na lííngua. Tratangua. Trata--se ainda com se ainda com 

agulha quente aquecida. agulha quente aquecida. ÉÉ o primeiro bloqueio do o primeiro bloqueio do úúltimo mês do Verão.ltimo mês do Verão.

4.9) Tai4.9) Tai--Ming da MãoMing da Mão

INTESTINO GROSSOINTESTINO GROSSO
Tendineomuscular Tendineomuscular –– Ombro Ombro ““geladogelado”” , torcicolo. Pica, torcicolo. Pica--se com a agulha quente. se com a agulha quente. 

ÉÉ o bloqueio do primeiro mês do Verão.o bloqueio do primeiro mês do Verão.

4.10) Tai4.10) Tai--Yin da MãoYin da Mão

PULMÕESPULMÕES
Tendineomuscular = Entorses, dispnTendineomuscular = Entorses, dispnééias doloridas, contraturas costais ias doloridas, contraturas costais 

(intercostais). Trata(intercostais). Trata--se com agulha quente. se com agulha quente. ÉÉ o bloqueio primeiro do segundo mês de o bloqueio primeiro do segundo mês de 
Inverno.Inverno.



4.11) Ju4.11) Juéé--Yin da MãoYin da Mão

CORACORAÇÀÇÀO MESTREO MESTRE
Tendineomuscular = Entorses, dispnTendineomuscular = Entorses, dispnééias doloridas. Trataias doloridas. Trata--se com agulhas se com agulhas 

quentes. quentes. ÉÉ o bloqueio do primeiro mês do Inverno.o bloqueio do primeiro mês do Inverno.

4.12 Shao4.12 Shao--Yin da MãoYin da Mão

CORACORAÇÇÃOÃO
Tendineomuscular = Espasmo cardTendineomuscular = Espasmo cardííaco dando a impressão de ter um peso aco dando a impressão de ter um peso 

sob o corasob o coraçção. Contraturas do braão. Contraturas do braçço com irradiao com irradiaçção para o cotovelo. Entorses ão para o cotovelo. Entorses 
ligamentares. Trarligamentares. Traráá--se sempre com agulha quente. se sempre com agulha quente. ÉÉ o bloqueio do terceiro mês do o bloqueio do terceiro mês do 
Inverno.Inverno.



OBSERVAOBSERVAÇÀÇÀO: O: PodePode--se verificar, que em geral, as doense verificar, que em geral, as doençças dos as dos 
Tendineomusculares são caracterizadas por entorses, contraturas,Tendineomusculares são caracterizadas por entorses, contraturas, hiperelaxahiperelaxaçção ão 
ligamentar e tambligamentar e tambéém, m, ààs vezes, por problemas de eres vezes, por problemas de ereçção. Se for usada a agulha ão. Se for usada a agulha 
quente em todos os casos, quente em todos os casos, éé preciso de qualquer modo efetuar em seguida um preciso de qualquer modo efetuar em seguida um 
tratamento pelos pontos espectratamento pelos pontos especííficos pelos pontos especficos pelos pontos especííficos ficos ShuShu, no caso de doen, no caso de doençças as 
do frio tonificado frio tonifica--se o Meridiano correspondente, em caso de doense o Meridiano correspondente, em caso de doençças do calor, sedaas do calor, seda--se o se o 
Meridiano correspondente.Meridiano correspondente.



5 5 -- TTÉÉCNICAS DE TRATAMENTOCNICAS DE TRATAMENTO

11ªª REGRAREGRA

De acordo com De acordo com ““Nei KingNei King”” não deve haver preocupanão deve haver preocupaçção em saber se hão em saber se háá
plenitude ou vazio. Deveplenitude ou vazio. Deve--se punturar os pontos doloridos atse punturar os pontos doloridos atéé aliviar a dor do paciente, aliviar a dor do paciente, 
acrescentando pontos fisiolacrescentando pontos fisiolóógicos.gicos.

Ex.: IG 4  para o rostoEx.: IG 4  para o rosto
B 54 para as costasB 54 para as costas

22ªª REGRAREGRA

Segundo So QuennSegundo So Quenn
TendineomuscularTendineomuscular
MP MP �� Tsing + Iong + IuTsing + Iong + Iu



PlenitudePlenitude

Dispersar o Dispersar o Meridiano TendineomuscularMeridiano Tendineomuscular nos pontos dolorosos, e tonificar nos pontos dolorosos, e tonificar 
o o Meridiano PrincipalMeridiano Principal (moxa).(moxa).

VazioVazio

Tonificar o Tonificar o Meridiano Tendineomuscular Meridiano Tendineomuscular nos pontos dolorosos (moxa) e nos pontos dolorosos (moxa) e 
dispersar o dispersar o Meridiano PrincipalMeridiano Principal (com agulhas).(com agulhas).

A tA téécnica de So Quenn pressupõe que a plenitude do cnica de So Quenn pressupõe que a plenitude do Meridiano Meridiano 
Tendineomuscular Tendineomuscular significa concomitantemente a insuficiência ou vazio do significa concomitantemente a insuficiência ou vazio do 
Meridiano Principal Meridiano Principal e vicee vice--versa.versa.



B 65 ID 1
VB 44 ID 18 TA 1      VB 13
E 45 União IG 1      União

P 11 F 1
CS 9 VC 15/VC 17 BP 1     VC 6
C 9 União R 1     União

3ª REGRA

Tsing + Iong +Iu + Ashi + Reunião



6 6 -- ALONGAMENTO DOS MERIDIANOSALONGAMENTO DOS MERIDIANOS

““Não acredito que possamos fazer pelos outros o que não podemos fNão acredito que possamos fazer pelos outros o que não podemos fazer azer 
por npor nóós mesmoss mesmos””..

(A Lowen, Bioenerg(A Lowen, Bioenergéética)tica)

Quem trabalha com o corpo de outras pessoas necessita trabalhar Quem trabalha com o corpo de outras pessoas necessita trabalhar seu seu 
prpróóprio corpo. Sprio corpo. Sóó sentindo os Meridianos e pontos em nsentindo os Meridianos e pontos em nóós mesmos conseguiremos s mesmos conseguiremos 
sentisenti--los nos outros. Os seis alongamentos que vamos ver a seguir nos los nos outros. Os seis alongamentos que vamos ver a seguir nos ajudam a ajudam a 
eles localizar. A seqeles localizar. A seqüüência completa desses alongamentos nos ajuda a compreender ência completa desses alongamentos nos ajuda a compreender 
a essência do que queremos realizar na pra essência do que queremos realizar na práática do Shiatsu um trabalho que atinja tica do Shiatsu um trabalho que atinja 
todos os meridianos, atuando integralmente sobre a energia do patodos os meridianos, atuando integralmente sobre a energia do paciente. Outra ciente. Outra 
funfunçção importante desses exercão importante desses exercíícios cios éé a autodiagnose. Quando alongamos os a autodiagnose. Quando alongamos os 
meridianos podemos sentir mais claramente o estado em que eles smeridianos podemos sentir mais claramente o estado em que eles se encontram. e encontram. 
Dificuldade em fazer um determinado alongamento pode significar Dificuldade em fazer um determinado alongamento pode significar um desequilum desequilííbrio brio 
nos meridianos correspondentes.nos meridianos correspondentes.



RECOMENDARECOMENDAÇÇÕESÕES

1)1) Mantenha a respiraMantenha a respiraçção fluão fluíída.da.

2)2) Relaxe dentro de cada alongamento. AlongarRelaxe dentro de cada alongamento. Alongar--se se éé,  em grande parte, uma ,  em grande parte, uma 
atividade passiva, coloqueatividade passiva, coloque--se na posise na posiçção e aguarde a musculatura soltarão e aguarde a musculatura soltar--se.se.

3)3) Não balance para frente e para trNão balance para frente e para tráás tentando fors tentando forççar o alongamento, movaar o alongamento, mova--se se 
devagar, alonguedevagar, alongue--se gradualmente.se gradualmente.

4)4) Seja gentil com seu corpo, não se alongue atSeja gentil com seu corpo, não se alongue atéé sentir dor.sentir dor.

5)5) Mantenha sua atenMantenha sua atençção voltada para os meridianos que estiver alongando.ão voltada para os meridianos que estiver alongando.



6)6) Não curve as costas, mantenhaNão curve as costas, mantenha--as relaxadamente eretas, dobreas relaxadamente eretas, dobre--se para se para 
frente sempre a partir dos quadris.frente sempre a partir dos quadris.

7)7) Não Não ““tranquetranque”” os joelhos quando estiver fazendo um alongamento em que os joelhos quando estiver fazendo um alongamento em que 
as pernas ficam esticadas.as pernas ficam esticadas.

8)8) Não use a musculatura da região lombar para fazer os alongamentoNão use a musculatura da região lombar para fazer os alongamentos. s. 
MantenhaMantenha--a relaxada, e utilize os braa relaxada, e utilize os braçços para puxar o corpo para frente, como se os para puxar o corpo para frente, como se 
estivesse suavemente estirando um arco para lanestivesse suavemente estirando um arco para lanççar uma flecha.ar uma flecha.

9)9) FaFaçça cada alongamento apenas uma vez, permanecendo pelo menos 20 a cada alongamento apenas uma vez, permanecendo pelo menos 20 
segundos em cada um deles.segundos em cada um deles.

10)10) AlongueAlongue--se dentro de suas possibilidades. se dentro de suas possibilidades. ““OuOuççaa”” seu corpo, de modo a lhe seu corpo, de modo a lhe 
dar o que ele necessita na medida precisa. dar o que ele necessita na medida precisa. 



6.1) Os alongamentos6.1) Os alongamentos

Cada alongamento trabalha um par de meridianos Cada alongamento trabalha um par de meridianos 
acoplados. acoplados. 

A)A) Meridianos: Pulmão e Intestino Grosso.Meridianos: Pulmão e Intestino Grosso.

Fique de pFique de péé, com os p, com os péés e joelhos  s e joelhos  

““soltossoltos”” (ligeiramente flexionados). (ligeiramente flexionados). 

Cruze os polegares atrCruze os polegares atráás do s do 

corpo, na altura das ncorpo, na altura das náádegas. degas. 

InclineIncline--se para frente, trazendo as se para frente, trazendo as 

mãos o mmãos o mááximo possximo possíível para o vel para o 

alto e para frente. Deixe os alto e para frente. Deixe os 

ombros ombros ““rodaremrodarem”” para trpara tráás. s. 

Mantenha a cabeMantenha a cabeçça erguida e a erguida e 

evite curvar as costas na região evite curvar as costas na região 

tortoráácica. Apcica. Apóós alguns momentos, s alguns momentos, 

erga se lentamente, flexionando erga se lentamente, flexionando 

os joelhos para não foros joelhos para não forççar a região ar a região 

lombar.lombar.



B) B) Meridianos: Estômago e BaMeridianos: Estômago e Baççoo--Pâncreas.Pâncreas.

SenteSente--se no chão. Dobre uma perna, de modo que o pse no chão. Dobre uma perna, de modo que o péé fique do mesmo lado, e fique do mesmo lado, e 
apontado diretamente para trapontado diretamente para tráás. Mantenha a outra perna esticada na frente do s. Mantenha a outra perna esticada na frente do 
corpo. Deitecorpo. Deite--se para trse para tráás (apoiandos (apoiando--se nos brase nos braçços) sem retirar o joelho do chão. Não os) sem retirar o joelho do chão. Não 
éé necessnecessáário deitarrio deitar--se completamente, sse completamente, sóó o suficiente para realizar o alongamento. o suficiente para realizar o alongamento. 
Inverta a posiInverta a posiçção e alongue a outra perna.ão e alongue a outra perna.



C)C)Meridianos: CoraMeridianos: Coraçção e Intestino Delgado.ão e Intestino Delgado.

SenteSente--se junte as solas dos pse junte as solas dos péés. Tragas. Traga--os o mais pros o mais próóximo possximo possíível do vel do 
corpo. Segure os pcorpo. Segure os péés com as mãos, mantenha os joelhos prs com as mãos, mantenha os joelhos próóximos ao ximos ao 
chão e inclinechão e incline--se para frente, tentando trazer a barriga de encontro aos se para frente, tentando trazer a barriga de encontro aos 
ppéés. Para isso lembres. Para isso lembre--se de usar a forse de usar a forçça dos braa dos braçços, e não a os, e não a 
musculatura lombar, e de manter as costas eretas.musculatura lombar, e de manter as costas eretas.



D) D) Meridianos: Rim e Bexiga.Meridianos: Rim e Bexiga.

SenteSente--se com as pernas esticadas se com as pernas esticadas àà frente do corpo. Inclinefrente do corpo. Incline--se para se para 
frente, a partir dos quadris, e segure os dedos dos pfrente, a partir dos quadris, e segure os dedos dos péés com as mãos. s com as mãos. 
Traga o tronco para frente, deitandoTraga o tronco para frente, deitando--se sobre as pernas. Se você tiver se sobre as pernas. Se você tiver 
dificuldade em segurar os dedos dos pdificuldade em segurar os dedos dos péés com as mãos mantendo as s com as mãos mantendo as 
costas eretas, utilize uma toalha para costas eretas, utilize uma toalha para ““lanlanççarar”” os pos péés, mas não curve s, mas não curve 
as costas.as costas.



E) E) Meridiano: CirculaMeridiano: Circulaççãoão--Sexo e Triplo Aquecedor.Sexo e Triplo Aquecedor.

SenteSente--se com as pernas cruzadas. Cruze tambse com as pernas cruzadas. Cruze tambéém os bram os braçços os 
estendendoestendendo--os por sobre o joelho da perna oposta. Inclineos por sobre o joelho da perna oposta. Incline--se para se para 
frente, deitando o tfrente, deitando o tóórax sobre as pernas e afastando as mãos do rax sobre as pernas e afastando as mãos do 
corpo. Mantenha a atencorpo. Mantenha a atençção nos braão nos braçços, e relaxe. As  palmas das os, e relaxe. As  palmas das 
mãos devem permanecer voltadas para baixo.mãos devem permanecer voltadas para baixo.



F) F) Meridiano: FMeridiano: Fíígado e Vesgado e Vesíícula Biliar.cula Biliar.

SenteSente--se com as pernas esticadas e tão separadas quanto possse com as pernas esticadas e tão separadas quanto possíível. Vire o corpo vel. Vire o corpo 
na direna direçção de uma das pernas, inclineão de uma das pernas, incline--se para frente e segure o pse para frente e segure o péé com a mão do com a mão do 
lado oposto. Relaxe e traga o tlado oposto. Relaxe e traga o tóórax de encontro rax de encontro àà perna. Como sempre, traga o perna. Como sempre, traga o 
movimento a partir dos quadris, mantendo as costas relaxadamentemovimento a partir dos quadris, mantendo as costas relaxadamente eretas. A eretas. A 
princprincíípio você pode manter uma mão (a do lado sobre o qual você estpio você pode manter uma mão (a do lado sobre o qual você estáá se se 
inclinando) no chão, para dar mais equilinclinando) no chão, para dar mais equilííbrio. Depois fabrio. Depois façça o mesmo alongamento , a o mesmo alongamento , 
tocando o ptocando o péé com as duas mãos. Observe que você estcom as duas mãos. Observe que você estáá alongando o Meridiano do alongando o Meridiano do 
FFíígado na perna oposta, e não aquela sobre a qual você estgado na perna oposta, e não aquela sobre a qual você estáá se inclinando.se inclinando.



G) G) Alongamento para Tensão nas Costas.Alongamento para Tensão nas Costas.

O Zen Shiatsu O Zen Shiatsu éé uma atividade benuma atividade benééfica tambfica tambéém  para o corpo do m  para o corpo do 
praticante. No Zen Shiatsu  praticante. No Zen Shiatsu  ““descansamosdescansamos”” nosso  peso sobre as nosso  peso sobre as ááreas que reas que 
queremos trabalhar. Não utilizamos nossa forqueremos trabalhar. Não utilizamos nossa forçça muscular, mas a fora muscular, mas a forçça da a da 
gravidade, as pressões são determinadas pelo controle de nossos gravidade, as pressões são determinadas pelo controle de nossos 
movimentos e de nosso equilmovimentos e de nosso equilííbrio. Para fazer os alongamentos e outras brio. Para fazer os alongamentos e outras 
manobras no paciente, executamos os movimentos sempre em torno dmanobras no paciente, executamos os movimentos sempre em torno de um  e um  
ponto de apoio, num mecanismo similar  ao de uma lavanca. Trabalponto de apoio, num mecanismo similar  ao de uma lavanca. Trabalhamos hamos 
assim sem nunca nos tensionar. A prassim sem nunca nos tensionar. A práática do Zen Shiatsu tica do Zen Shiatsu éé um exercum exercíício cio 
brando, que desenvolve o senso de  equilbrando, que desenvolve o senso de  equilííbrio e ajuda do corpo a se brio e ajuda do corpo a se 
movimentar com mais harmonia. Tornamovimentar com mais harmonia. Torna--se mais flexse mais flexíível  e ativa o vel  e ativa o 
funcionamento dos funcionamento dos óórgãos internos. Nos traz uma nova consciência do rgãos internos. Nos traz uma nova consciência do 
corpo e  da energia que ele contcorpo e  da energia que ele contéémm

No entanto, a prNo entanto, a práática do Zen Shiatsu tica do Zen Shiatsu éé tambtambéém uma arte e, como m uma arte e, como 
toda arte, necessita ser desenvolvida. Se dores surgem no corpo toda arte, necessita ser desenvolvida. Se dores surgem no corpo do do 
praticante praticante éé porque ele o estporque ele o estáá utilizando de maneira errada. Alguns utilizando de maneira errada. Alguns 
principiantes sentem tensão.principiantes sentem tensão.’’
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