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Definição

Os Vasos Maravilhosos representam um reservatório
da energia ancestral que é distribuída pelo corpo
através de oito vasos maravilhosos.



Funções dos Vasos Maravilhosos

 Absorve o Excesso de Qi dos Meridianos Principais e
doa Qi, nos casos de Insuficiência;

 Integram o Céu Anterior e o Céu Posterior,
colocando-os em circulação e nutrindo todo o
organismo;

 Nutri energeticamente os espaços entre os
Meridianos Principais.



Vasos Maravilhosos

 São 8 os Vasos Maravilhosos:

 Vaso da Concepção – VC, RM;
 Vaso Governador – VG, DM;
 Vaso Yin do calcanhar – Yin Quiao Mai;
 Vaso Yang do calcanhar – Yang Quiao Mai;
 Vaso de Ligação Yin – Yin Wei Mai;
 Vaso de Ligação Yang – Yang Wei Mai;
 Vaso Penetrador – Chong Mai;
 Vaso da Cintura – Dai Mai.



 Apenas VC e VG possuem pontos próprios;

 Os outros utilizam pontos dos Meridianos Principais.

Vasos Maravilhosos



Vaso da Concepção



Trajeto

Tem início, entre as partes genitais e o ânus,
sobe pela linha mediana anterior no abdome e tórax
para terminar no queixo, possui 24 pontos.

A energia circula de baixo para cima, do períneo
à covinha do queixo. O períneo representa a
convergência do Yin para o Yang.

Jenn-Mo comanda todos os meridianos Yin,
assegurando as suas ligações, de onde vem seu outro
nome, Mar dos Yin.



Trajeto



Trajeto Profundo

Possui um ramo profundo
que subindo pelo lado da
boca liga-se aos olhos no
primeiro ponto do
Meridiano do Estômago.



Origem

A tradição afirma que
sua origem está nos Rins,
nas suprarrenais, por
meio de um trajeto
interno comunicasse com
o aparelho genital, onde
abre-se em seu primeiro
ponto superficial.



Vaso da Concepção

 Os pontos do VC, podem ser divididos em três
grupos:

 Pontos do púbis ao umbigo: Comanda funções geniturinárias.

 Pontos do umbigo ao externo: Comanda funções digestivas.

 Pontos do externo ao lábio inferior: Comanda as funções
cardiorrespiratórias.



Vaso da Concepção

 VC 1 - HUIYIN
 Localizado no meio do períneo.
 Indicado para enurese noturna, prostatite, asfixia, insuficiência respiratória.

 VC 2 - QUGU
 Localizado a 5 Tsun abaixo do umbigo, na borda superior das sínfise púbica.
 Indicado para enurese noturna, impotência, leucorréia, oligúria, anúria, hérnia.

 VC 3 - ZHONGJI
 Localizado 1 Tsun acima do ponto Qugu, 4 abaixo do umbigo.
 Indicado para enurese noturna, disúria, poliúria, gonorréia, dores no baixo

ventre, menstruação irregular, leucorréia.
 Mo da Bexiga.

 VC 4 - GUANYAN
 Localizado a 3 Tsun abaixo do umbigo.
 Indicado para menstruação irregular, impotência, dor abdominal, disenteria,

ascaridíase, hipertensão.
 Mo do ID.



Vaso da Concepção

 VC 5 - SHIMEN
 Localizado na linha média frontal, 2 Tsun abaixo do umbigo.
 Indicado para metrorragia, amenorreia, diarreia, edema, hipertensão.
 Mo do TA.

 VC 6 - QIHAI
 Localizado 1,5 Tsun abaixo do umbigo.
 Indicado para enurese noturna, impotência, menstruação irregular,

hipermenorreia, distensão, diarreia, retenção urinária, poliúria.
 VC 7 - ABDOMEN YINJILIAO
 Localizado 1 Tsun abaixo do umbigo.
 Indicado para metrorragia, leucorréia, menstruação irregular, prurido

vulvar, dor periumbilical, hérnia, sangramento pós-parto.
 VC 8 - SHENJUE
 Localizado no centro do umbigo. (Não puntura)
 Indicado para enterite aguda, enterite crônica, tuberculose intestinal,

edema.



Vaso da Concepção

 VC 9 - QIHAI
 Localizado 1 Tsun acima do umbigo.
 Indicado para borborismo, diarreia, dor abdominal, edema, disúria, inchaço no

rosto.
 VC 10 - XIAWAN

 Localizado 2 Tsun acima do umbigo.
 Indicado para gastralgia, vômito, distensão abdominal, disenteria.
 Age sobre o Estômago

 VC 11 - JIANLI
 Localizado 1 Tsun abaixo do ponto Zhongwan.
 Indicado para gastralgia, vômitos, anorexia, distensão abdominal, edema.
 Age sobre a Vesícula Biliar

 VC 12 - ZHONGWAN
 Localizado 4 Tsun acima do umbigo.
 Indicado para gastralgia, vômito, soluço, distensão abdominal, diarreia, gastrite,

úlcera gástrica, obstrução intestinal aguda.
 Mo do Estômago.



Vaso da Concepção

 VC 13 - ZHANGWAN
 Localizado 5 Tsun acima do umbigo, 1 Tsun acima do ponto Zhongwan.
 Indicado para gastrite, dilatação gástrica, espasmo cardíaco.
 Age sobre o Baço-Pâncreas

 VC 14 - JUQUE
 Localizado 6 Tsun acima do umbigo na linha média frontal.
 Indicado para gastralgia, soluço, palpitação, desordens mentais, epilepsia.
 Age sobre o Coração

 VC 15 - JIUWEI
 Localizado na ponta do processo xifoide.
 Indicado para dor precordial, epilepsia, soluço.
 Age sobre Circulação Sexo

 VC 16 - ZHONGTING
 Localizado na sínfise xifoesternal.
 Indicado para plenitude torácica inferior, soluço, regurgitação alimentar,

regurgitação do leite em criança.



Vaso da Concepção

 VC 17 - ZHANZHONG
 Localizado no esterno entre os dois mamilos.
 Indicado para dor torácica, plenitude torácica, deficiência de lactação, nevralgia

intercostal, angina , asma, acalma o coração.
 Age sobre Função Respiratória.
 Mo do CS.
 Ponto de reunião de energia, cruzamento dos Meridianos: R, BP, ID e TA.

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

expectoração excessiva.
 VC 19 - CHEST-ZINGONG

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

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



Vaso da Concepção

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

 VC 22 - TIANTU
 Localizado na depressão da fossa supra-esterna.
 Indicado para bronquite, asma, faringite, bócio, espasmo de diafragma, doenças

esofágicas, vômitos neurológicos, afecções da garganta.
 VC 23 - LIANQUAN

 Localizado acima da proeminência laríngea, na depressão da margem superior do
osso hioide.

 Indicado para bronquite, faringite, mutismo, asma, salivação excessiva, ronco,
apneia do sono.

 VC 24 - CHENG-JIANG
 Localizado na linha média da mandíbula, na depressão abaixo do sulco mento-

labial.
 Indicado para nevralgia trigeminal, paralisia facial.



Vaso Governador



Vaso Governador

 Tou-Mo significa “governar”, comanda todos os
meridianos Yang sendo chamado de “Mar dos
Meridianos Yang”.

 O Tou-Mo ou Vaso Governador age sobre a força
física e mental, sobretudo nos homens.

 Funções Principais:
 Governar e regular a energia Yang do corpo.
 Manter a resistência do corpo.



Trajeto

 Tem início no períneo, passa ao lado do ânus,
chegando a extremidade do cóccix onde
superficializa-se, sobe ao longo da coluna sacral,
lombar, dorsal, cervical, até atingir o crânio. Pela
linha vertical frontal vai até o nariz, descendo, a
seguir até o lábio superior.



Trajeto



Trajeto Profundo

 Um ramo profundo sobe
pelo períneo para baixo
do abdômen ligando-se à
Bexiga e Rins.

 Outro ramo, entra no
cérebro pela nuca, saindo
pelo VG20.



Vaso Governador

 VG 1 – CHANGQIANG - Sempre Firme ou Longa Firmeza.
 Localizado entre a ponta do cóccix e o ânus.
 Ponto que recebe e envia um Vaso Secundário ao VC 1.
 Indicado para garganta, doenças da boca, dores de dentes,

constipação, diarréia, inquietação, medo, convulsões, demência, dor
nos olhos, conjuntivite, surdez, hemorróidas, prolapso do reto,
uretrite, impotência.

 VG 2 - YAOSHU
 Localizado abaixo da 4ª vértebra sacral no hiato sacral.
 Indicado para dores lombares e das coxas, asma, hemorróidas,,

impotência, dor lombo sacral, menstruação irregular, epilepsia, cisto
de útero, cisto de ovário, apendicite. Pode ser usado em anestesia por
acupuntura.



Vaso Governador

 VG 3 – YAOYANGGUAN - Barreira de Yang
 Localizado abaixo processo espinhoso, da 4ª vértebra lombar.
 Indicado para dores pós traumáticas, lumbago, contratura nos MMII,

fraturas, contusões, entorses, espermatorréia, impotência, artrite,
menstruação irregular, emissão noturna, doenças ginecológicas.

 VG 4 - MINGMEN - Porta do destino
 Localizado abaixo processo espinhoso, da 2ª vértebra lombar.
 Indicado em casos de esgotamento físico e psíquico, cefaléia, epilepsia,

prolapso do reto, hemorróidas, impotência, leucorréia, algias, senilidade
precoce, diarréia crônica.

 “Percurtido moderadamente produz reanimação”.
 VG 5 – XUANSHU
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra lombar.
 Indicado para tratamento de úlcera duodenal , prolapso do ânus, rigidez

e dor nas vértebras lombares, para tratamento das afecções do trato
urinário.



Vaso Governador

 VG 6 - JIZHONG
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 11ª vértebra torácica.
 Indicado para dores sacro-ilíacas e quadris, epilepsia, hemorróidas,

menopausa, icterícia, rubéola, varizes, distúrbios digestivos, hepatite,
paralisia das extremidades superiores.

 VG 7 – ZHONGSHU – Eixo Central
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 10ª vértebra torácica.
 Indicado dores costais, gastralgia, anorexia, visão diminuída, retardamento

mental, atraso na escola, sexualidade precoce.

 VG 8 - JINSUO
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 9ª vértebra torácica.
 Indicado para hepatite, colecistite, nevralgia intercostal, psicoses, epilepsia,

agitação, emagrecimento, rigidez na coluna, dor pré-cordial.



Vaso Governador

 VG 9 – ZHIYANG - Chegada do Yang
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 7ª vértebra torácica.
 Indicado para nevralgias intercostais, convulsões, tônico físico e psíquico,

dispnéia (respiração difícil), enurese noturna, impotência, tosse, reumatismo
muscular, malária, dor no tórax.

 VG 10 – LINGTAI - Estrela do Espírito - Monumento da Alma
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 6ª vértebra torácica.
 Indicado para asma, bronquite, lumbago, dor nas costas, gastralgias,

dispnéia, tosse, síndromes de vento, dor e inchaços devido a furúnculos.
 Ponto estimulante, específico para prevenir os resfriados.

 VG 11 – SHENDAO - Via do Espírito
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 5ª vértebra torácica.
 Indicado para esgotamento nervoso, hipotonia muscular e arterial,

diminuição das secreções glandulares, cefaléias, raquialgia, dispepsia,
insônia, sensação de grande fadiga, tristeza, medo e indecisão.



Vaso Governador

 VG 12 - SHENZHU
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 3ª vértebra torácica.
 Indicado para tosse, dispnéia, epilepsia, dores nas costas e pescoço, fadiga mental,

histeria, inclinação homicida, demência senil, dores na coluna lombar.

 VG 13 – TAODAO - “As Cem Fadigas”
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra torácica.
 Indicado como ponto de ação geral sobre a energia Yang, ponto principal para

epilepsia, febre, malária, esquizofrenia, depressão, esgotamento, paralisia,
esterilidade, histeria, asma, tosse, hepatite, astenia, vômitos, desinteria, torcicolo,
lombalgia, cefaléias, anemia, gripe, hipófise, tônico físico.

 Observação: autores tem esse ponto como mortal.

 VG 14 - DAZHUI
 Localizado abaixo do processo espinhoso da 7ª vértebra cervical.
 Resfriado, gripe, tuberculose, eczema, tônico geral, hipófise, mutismo,icterícia,

contusões.



Vaso Governador

 VG 15 - YAMEN - Porta do Mutismo
 Localizado 0,5 Tsun acima do ponto médio da linha posterior do cabelo, diretamente abaixo da

protuberância occipital externa.
 Indicado como ponto especial para tratamento da surdez, muito usado na China com excelentes

resultados, ponto auxiliar para esquizofrenia, desordem mental, epilepsia, astenia, tônico físico,
febre, gripe, doenças da visão, algias e todo tipo de choque, cefaléias, convulsões cerebral,
mutismo.

 Observação: Moxa pode causar surdez.

 VG 16 – FENGU - Palácio do Vento
 Localizado 1 Tsun acima do ponto médio da linha posterior do cabelo,na depressão abaixo da

protuberância occipital externa.
 Indicado em todas as afecções mentais, apoplexia, cefaléia, vertigem, hemiplegia, qualquer dor,

histeria, harmonia Yin-Yang, acidez do estômago, dispersa o BP.
 Observação: Moxa pode causar cegueira.

 VG 17 – NAOHU - Porta do Cérebro - Palácio do Cérebro
 Localizado a 1,5 Tsun ponto VG16.
 Doenças pulmonares, respiração, doenças da visão, cefaléia, torcicolo, insônia e epilepsia, ação nas

suprarrenais. Choque físico e psíquico.
 Alguns autores relatem que causa morte sem deixar vestígios.
 Moxa proibida - causa surdez.



Vaso Governador

 VG 18 – QIANGJIAN
 Localizado na linha mediana do crânio a 1,5 Tsun acima do VG 17.
 Indicado para dores de cabeça, vertigem ao fechar os olhos, tontura, doenças

cardíacas, psicose, vômitos.

 VG 19 - HOUDING
 Localizado a 1,5 Tsun acima do VG 18.
 Indicado para cefaléias, rigidez do pescoço.
 Ponto de ação sobre a energia Yang, perturbações psíquicas, vertigem, epilepsia,

paralisia, tosse, dispnéia.
 Observações: alguns autores têm esse ponto tido como mortal e proíbem moxa.

 VG 20 – BAIHUI – 100 Encontros
 Localizado no ponto mais alto, no ápice da cabeça.
 Indicado para recuperação em casos de síncope como acidente no tratamento por

acupuntura. Não usar este ponto em crianças (é o bordo da moleira). Em adultos é
preciso muito cuidado pois as reações são muito fortes. Esquizofrenia, síncope
(massagear), transtornos da palavra, epilepsia, surdez, mudez, amnésia, hemiplegia,
insônia, prolapso retal, paralisia, gripe, estimulante da memória, tônico físico.



Vaso Governador

 VG 21 – QIANDING – Diante do Alto - Diante do Topo
 Localizado a 1,5 Tsun a frente do VG 20.
 Indicado para dor de cabeça, tontura, síncope, hipertensão, prolapso do reto,

convulsões em crianças, vias respiratórias, inflamação dos olhos, pólipos nasais.

 VG 22 - XINHUI - Encontro no topo do crânio
 Localizado na linha mediana do crânio, 1,5 Tsun na frente do ponto VG21.
 Indicado para dor de cabeça, febre, coriza, algias, inflamação do nariz, tônico físico.

 VG 23 – SHANGXING - Estrela Superior
 Localizado na linha média da cabeça, 1 Tsun acima da linha anterior do cabelo.
 Indicado para cefaléias, doenças mentais, rinites, psicoses, epilepsia, verborréia,

emagrecimento, rigidez na coluna, dor pré-cordial.

 VG 24 – SHENTING - Templo de Providência - Templo da Mente
 Localizado a, o,5 Tsun acima da linha frontal dos cabelos.
 Indicado para cefaléias, rinite, vertigens, histerias, epilepsia, insônia, paralisia facial,

dores de dente, vias respiratórias, halitose, doenças mentais.



Vaso Governador

 VG 25 – SULIAO
 Localizado na face, no centro da ponta do nariz.
 Indicado para doenças nasais, choque, hipertensão, braquicardia, sensação de nariz gelado,

epistaxe, rinite, hipoglicemia, indisposições.

 VG 26 – RENZHONG
 Localizado na junção do 1/3 superior no sulco naso-labial.
 Indicado como ponto de recuperação em caso de síncope, epilepsia, choque, coma, hipoglicemia,

indisposições, enfermidades da boca, nariz congestionado, insolação, insuficiência respiratória.

 VG 27 - DIUDUAN
 Localizado na linha mediana, no meio do tubérculo do lábio superior.
 Indicado para odontalgia, ponto principal para histeria, esquizofrenia, epilepsia, choque, inchaço

na face, excessiva salivação nas crianças, dor de dentes, gengivites, estomatite, obstrução nasal.

 VG 28 - YINJIAO - Canal d’água
 Localizado no freio labial, na gengiva, vestíbulo superior, entre as raízes dos incisivos medianos.
 Indicado para doenças do interior da cavidade nasal, ângulo interno no olho e córnea, dores e

congestão da gengiva, síncope (massagens), halitose, diabete, doenças mentais.



Referências Anatômicas

 C7: Vértebra mais proeminente móvel na flexão do 
Pescoço

 T3: Espinha da Escápula
 T7: Ângulo Inferior da Escápula
 T12: Linha do Gradil Costal
 L3: Linha do Umbigo
 L5: Uma acima dos buracos Sacrais
 S1: Buracos Sacrais



Vaso Yin do Calcanhar

 Este vaso tem por função
dirigir os movimentos do
corpo, tem origem no
maléolo interno, podendo
ser considerado um vaso
secundário do Meridiano
Principal do Rim, iniciando
seu trajeto no ponto R2,
dirigindo-se ao R6, R8, sob
a face interna da perna e
coxa e penetra o aparelho
genital, só aparecendo em
superfície no ponto E 12 e
daí para E 9, vai à face e
termina no canto interno
do olho no ponto B 1.



Vaso Yang do Calcanhar

 Tem a função de dirigir os
movimentos do corpo, inicia-se
no maléolo externo, no ponto
B62, sendo considerado um vaso
secundário do Meridiano da
Bexiga.

 Seus pontos superficiais: B62,
B61, B59, ID10, IG16, IG15, E7,
E6, E4, B1, VB20.

 Quando debilitado os músculos
da face interna do corpo se
afrouxam, enquanto os músculos
do lado externo se contraem,
associados com transtornos
mentais, insônia, dor e cor
vermelha no ângulo interno do
olho, epilepsia, convulsão, dores
na região lombar e posterior das
pernas.



Vaso de Ligação Yin

 Quando o Yin Wei Mai é
afetado, o doente queixa de
dores no coração, porque o
Vaso de Ligação Yin segue os
meridianos Yin e circula no
espaço Yin do corpo.

 Yin=Iong=Sangue= Coração.
 Por isso quando o Yin é

atingido, é sempre o coração
que é afetado, o paciente
pode ainda, apresentar: dor
epigástrica, opressão na
axila, dor lombar e dor no
órgão genital externo.



Vaso de Ligação Yang

Vaso de Ligação Yang tem
por função distribuir a
energia ancestral nas
diversas partes do corpo:
membros, costelas, ombros,
pescoço e cabeça. O Yang
Wei Mai liga todas as
energias Yang.



Vaso Penetrador

 Seu trajeto tem origem na pelve. Seu ramo mais
profundo sobe por trás da pelve passa pelo períneo
ao lado das vértebras, em direção ao peito. Seu ramo
superficial sobe pela frente do abdômen, pelo mesmo
trajeto do Meridiano dos Rins até a garganta
terminando ao redor dos lábios.

 Sintomas: Tem função muito importante por
controlar a energia das vísceras, especialmente dos
órgãos pélvicos. Seus principais sintomas são: mal
estar, cólica menstrual, cólica abdominal, problemas
ginecológicos, má digestão, icterícia, soluços,
deficiência de leite, hemorragia uterina.



Vaso Penetrador

 Pontos Superficiais: 

 VC1, E30, R11, R12, R13,
R14, R15, R16, R17, R18,
R19, R29, R21.



Vaso da Cintura

 Este Meridiano inicia-se na
região dorso-lombar, se
dirige obliquamente para
frente acima da bacia e
abaixo do umbigo,
contornando o tronco como
um cinto.

 Tem função de realizar a
ligação dos Meridianos Yin
e Yang no meio do tronco.

 Tem os seguintes pontos:
F13, VB26, VB27, VB28.



Vaso da Cintura

 Indicado para distensão abdominal, lombalgia,
fraqueza na região lombar e pernas, leucorréia,
menstruação irregular, prolapso uterino,
esgotamentos, síndromes de vazio e insuficiência.
Reumatismo articular agudo, artrite no calcanhar,
edema nos pulsos e/ou nos joelhos e/ou nos
maléolos externos, tremores ou contraturas dos pés e
das mãos, dores nas costas, ombros, braços, ou
membro inferior lateralmente.



Vasos Maravilhosos

 São 8 Meridianos Curiosos, diferentes dos
Meridianos Principais, que desempenham efeito
direto sobre todas as energias dependentes direta ou
indiretamente do Jing Essencial.



Vasos Maravilhosos

 Os 8 vasos atuam em duplas, com ação específica em
determinados grupos de doenças, sendo os vasos
ligados por um ponto de comando do MMSS e um
ponto de comando de MMII, caso inicie-se o
tratamento com ponto deve-se terminar com outro
obrigatoriamente, formando-se as duplas.



Vasos Maravilhosos

Vaso Maravilhoso Ponto de Comando

Vaso da Concepção (VC) – Vaso Diretor ou  Ren Mai P7
Vaso Governador (VG) – Du Mai ID3
Vaso Penetrador ou Vaso dos Ataques – Chong Mai BP4
Vaso da Cintura – Dai Mai Vb41
Vaso Yin de Conexão – Yin Wei Mai CS6
Vaso Yang de Conexão – Yang Wei Mai TA5
Vaso do Maléolo Interno - Yin do Calcanhar - Yin Qiao Mai R6
Vaso do Maléolo Externo - Yang do Calcanhar - Yang Qiao Mai B62



Vaso da Concepção

 Ponto de comando: P7



Natureza dos Pontos de Comando

Captadores Reguladores Produtores Distribuidores

P7 R6 CS6 BP4

ID3 B62 TA5 Vb41



Duplas de Vasos Maravilhosos

1) Agudo - Aceleradora

2) Subagudo - Produtora

3) Crônico - Desobstruidora

4) Degenerativo - Conservadora 



Aceleradora

 ID3 – B62;

 Aceleradora dos Yang;

 A dupla aceleradora deve ser evitada em mulheres,
quando o uso é indicado deve ser usada com uma
dupla Yin.



Aceleradora

 Tai Yang – “Yang Brilhante”;

 Síndromes reumatismais superagudas:
 Cervicobraquialgias, lombociatalgias, nevralgias intercostais;

 Síndromes Cérebro-Espinhais:
 Plegias ou paresias espasmódicas, cefaleias congestivas, epilepsia, 

convulsões;

 Doenças dermatológicas agudas:
 Acne, furúnculo, dermatites. 

 Psíquicas – Agressividade.



Aceleradora



Produtora

 TA5 – Vb41;

 Conservadora dos Yang;



Produtora

 Síndromes álgicas reumatismais:
 Raquialgias: Cervical e lombar;
 Coxopatias: Coxoartrose, artrite do quadril;
 Artralgias e tremor articular.

 Dermatoses (Crônicas):
 Eczemas urticários, psoríase, petéquias e equimoses.

 Outros:
 Ataques do vento: Pulso vazio, agressividade, língua trêmula, 

cefaleia têmporo-parietal.



Produtora



Desobstruidora

 CS6 – BP4;

 Conservadora dos Yin;



Desobstruidora

 Abdominal: obstrução abdominal em particular 
pelos gases.

 Arterial: obstrução arterial por espasmo u mecânica 
do tipo arterite.

 Psíquica: todos os bloqueamentos, as fobias, as 
inibições.



Desobstruidora



Conservadora

 R6 – P7;

 Aceleradora dos Yin.



Conservadora

 Atua particularmente nas doenças crônicas:

 Pulmonares;

 Digestivas;

 Urogenitais;



Conservadora



Formas de tratamento... Indicação dos pontos, 
indicação das duplas, pela sindrome.


