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NOMENCLATURA

Acupuntura

Qi Jing Ba Mai
Jing Mai

Canais (Mai = Vasos)

Ba

Ba = oito

Qi

Qi = extraordinário, excepcional

Vasos Maravilhosos ou Meridianos Curiosos

- São também conhecidos como Oito Meridianos Extraordinários, Oito
Vasos Extraordinários, ou ainda Oito Vasos Irregulares.

Vasos Maravilhosos
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INTRODUÇÃO

Acupuntura
função
levar

espaços

Qi / Xue /
Qi Ancestral

C.E.P

C.E. CURIOSOS



promover
ligações

C.E. CURIOSOS

Zang-Fu

≠

C.E.

C.E.P

Fisiologia Energética
PORQUE ?

VC + VG

C.E. CURIOSOS

DEMAIS VM
Não têm pontos
próprios em seus
trajetos

Têm pontos próprios
em seus trajetos
C.E.P
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INTRODUÇÃO

Acupuntura

Cada CE Curioso tem função peculiar e possui trajeto próprio e, por causa de
suas relações com os CE Principais, interligam-se entre si.
Os Vasos Maravilhosos são meridianos virtuais que se manifestam quando
há distúrbios energéticos nos meridianos principais, por excesso ou
insuficiência.

Agem como reservatórios de Qi.
Isto significa que, se os CE Principais estiverem em plenitude, os vasos
maravilhosos podem receber a energia em excesso nestes meridianos e, se os
CE Principais estiverem em deficiência, a energia é canalizada dos Vasos
Maravilhosos para os meridianos principais.

Vasos Maravilhosos
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FISIOLOGIA

Acupuntura

 Para podermos entender a função e o tratamento pelos Qi Jing Mai, é preciso discutir um
pouco as idéias da fisiologia tradicional, inclusive o conceito de Ming Men.
O Ming Men, nome também dado ao ponto 4 do Vaso Governador (VG-4), é
o "Pequeno Coração," que move o Qi, enquanto o Zang Coração (Xin),
move o Sangue, segundo o Nan Jing.
Localizado entre os dois Rins, o Ming Men é a "Raiz dos Doze Canais", o
"Fundamento dos Cinco Yin e Seis Yang" (Zang-Fu), a "Fonte do Triplo

MING
MEN

Aquecedor" (San Jiao), o "Portão da Respiração" e a "Fonte do Qi Vital".
Está relacionado à idéia de útero, no sentido da relação ancestral, é a sede
do Jing (Essência) e a origem do Triplo Aquecedor, que é centrado nele e
que tem na distribuição de Jing pelo corpo uma de suas principais funções.
Pelas suas características fisiológicas, podemos perceber que a relação do
Ming Men com os Canais Extraordinários é muito estreita. Sua relação mais
íntima seria com o Vaso Central, Chong Mai, que se divide em Ren Mai e Du
Mai, que são consideradas, respectivamente, os Ramos Yin e Yang do Ming
Men.

Vasos Maravilhosos
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FISIOLOGIA

Acupuntura

 O Chong Mai, o "Mar dos Cinco Yin e Seis Yang", o "Mar dos Canais", se origina
dos Rins, e distribui o Yuan Qi (essência dinamizada) pelo corpo através de
pequenos Colaterais a um nível mais superficial, o do Wei Qi; que ao atingir
determinados pontos de origem, forma os cinco outros Canais Extraordinários.

 Do ponto de vista fisiológico, a função principal dos Canais Extraordinários
parece ser a de veicular o Jing, na forma de Yuan Qi (Energia Essencial) pelo corpo,
integrando a Essência do Céu Anterior (ancestral) e a constituição física com o Ying
Qi (Energia Nutridora), que é o formador da Essência do Céu Posterior (adquirida).
Assim, os Canais Extraordinários teriam a função de distribuir o Jing e o Qi dos
Rins.

Vasos Maravilhosos
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FISIOLOGIA

Acupuntura

 Todos os Oito Canais Extraordinários tem relações com os Rins:

Chong / Du / Ren Mai

- Tem origem direta

Chong Mai

- Tem pontos em comum (região do abdomem)
com CEP Rim

Yang Qiao Mai

- Extensão CEP Bexiga (acoplado Rim)

Yin Qiao Mai

- Extensão direta CEP Rim

Yang Wei Mai

- Tem origem CEP Bexiga (acoplado Rim)

Yin Wei Mai

- Tem origem CEP Rim

Dai Mai

- Tem origem CEP VB e nutre da energia do
CEP E

Vasos Maravilhosos
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FISIOLOGIA

Acupuntura

 Os tratados chineses atuais dão mais importância às suas funções
integradoras e reguladoras em relação à circulação de Canais e
Colaterais.

Canais de
drenagem

CANAIS
EXTRAORDINÁRIOS

agem

recebendo

como

- Excesso de Qi
- Excesso de Xue

transbordaram
dos
fornece

- Qi

Deficiência

C.E.P

- Xue

 à custa de Yuan Qi, no qual são mais ricos, o que explicaria a drenagem de
Jing que vai ocorrendo quando há deficiência crônica de Qi.
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FISIOLOGIA

Acupuntura

Como fazem a integração entre o Qi dos Rins e os Canais Principais,
devem ser utilizados com cuidado nos casos de deficiência, quando
poderiam drenar Jing para suprir os Canais Principais. Por esta função
integradora, são classificados como "Colaterais", embora sejam mais
profundos e sua função em relação ao Jing seja mais importante que a
dos Canais Principais.
Os Canais Extraordinários também ajudam a veicular Wei Qi, mais
especificamente sobre o tórax, abdome e dorso, função dos Canais
Chong, Du e Ren apenas, o que ajuda a compreender a importância dos
Rins na capacidade defensiva do organismo.
Ren e Chong são os dois VM que regulam os ciclos da Essência, de sete
anos na mulher e de oito no homem, com relação especial com
desenvolvimento e reprodução.
Vasos Maravilhosos
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FUNÇÕES

Acupuntura

- Os Vasos Maravilhosos são lagos ou receptáculos de energia,
funcionando como reservatórios energéticos virtuais e representam os
transbordamentos de energia da grande (formada pelos meridianos
principais) e da pequena circulação (relaciona-se aos aspectos
homeostáticos do homem).
-Assim, os “Vasos Maravilhosos irrigam os espaços compreendidos entre
os meridianos principais”.
1. Reserva de Qi
2. Regulação dos meridianos principais.
3. Conduzir a energia ancestral dos Rins para as diferentes partes
do corpo, inclusive para os meridianos principais.
4. Receber e distribuir as energias de Defesa e Nutridora para os
meridianos principais.
5. Estão ligados às “seis vísceras acessórias: VB, cérebro (VG-16),
medula, ossos e útero (Zigong) no trajeto das energias.
Vasos Maravilhosos
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CLASSIFICAÇÃO

Acupuntura

- Os Vasos Maravilhosos são agrupados em quatro vasos Yin e quatro vasos
Yang:
YIN

YANG

Ren Mai

Vaso Concepção

Du Mai

Chong Mai

Vaso Penetrador

Dai Mai

Yin Wei Mai

Vaso Yin de
Conexão

Yang Wei Mai

Vaso Yang de
Conexão

Yin Qiao
Mai

Vaso Yin do
Calcanhar

Yang Qiao Mai

Vaso Yang do
Calcanhar

Vasos Maravilhosos

Vaso
Governador
Vaso da Cintura

GRUPO
Captadores de
energia
Distribuidores
nervosos e
motores
Produtores
orgânicos de
energia
Reguladores de
energia
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SIGNIFICADO DOS TERMOS

Acupuntura

REN

- significa “função de direção, responsabilidade”; o CE Curioso Ren-Mai tem
por função comandar todos os CE Yin, advindo desse fato seu nome “mar dos
meridianos Yin”.

CHONG

-significa “penetrante”; o CE Curioso Chong Mai é o CE que liga os pontos
importantes do CEP do Rim (Shen) ao nível do abdome e do tórax. O CEP do
Rim (Shen) é profundo e seu trajeto situa-se na parede interna do abdome, seus
pontos de acupuntura emergem na parte externa do abdome e estão ligados
entre si através do CE Curioso Chong Mai.

WEI

- significa “ligação”; tem a finalidade de ligar os espaços Yin ou Yang com os
CE Yin ou Yang.

QIAO

- significa “equilíbrio”; os dois CE Qiao equilibram o Yang Qi e o Yin Qi do
corpo e coordenam todos os movimentos do corpo, inclusive das pálpebras.

DU

- significa “governador, comandante”; o CE Du Mai tem por função comandar
todos os CE Yang do corpo, advindo desse fato o termo “mar do CE Yang”.

DAI

- significa “cintura”; o CE Curioso Dai Mai circunda a região da cintura, de
modo que os CEP que passam por esta zona são obrigados a se colocar de
maneira ordenada, como um feixe, em relação ao CE Curioso Dai Mai. O
trajeto do Dai Mai é superficial; porém os CEP com os quais mantém ligações
são profundos.
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TRAJETO E SUAS FUNÇÕES

Acupuntura

 REN MAI (Vaso Concepção)

Vasos Maravilhosos

Abertura

P-7

Entrada

VC-1

Saída
Fechamento

VC-24
R-6
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 REN MAI (Vaso Concepção)
Áreas do corpo:

Funções:

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

- abdômen, tórax, pulmão e garganta.
- Mar dos Canais Yin;
- Tonifica Rins: Qi, Jing, Yin, Yang;
- Reprodução, principalmente feminina; emoções: medo, tristeza, depressão;
- Nutre Yin: Fogo, Xu pós menopausa (Coração e Rim);
- Regula Útero e Sangue: controla Qi, tonifica e dispersa. Menstruação, concepção;
mamas;
- Move Qi e dispersa Umidade no Jiao Inferior: tumores de útero;
- Move Qi nos Jiao Médio e Superior: descendência do Qi dos Pulmões e recepção
pelos Rins.
- Os pontos Ren-Mai podem ser divididos em 3 grupos: o primeiro grupo compreende
os pontos do púbis ao umbigo que comanda as funções gênito-urinárias; os segundo
grupo abrange os pontos do umbigo até o esterno e comanda as funções digestivas, e o
terceiro grupo é o relativo aos pontos que ficam entre o esterno e o lábio inferior e
comanda as funções respiratórias.
- Dermatoses, eczema, cefaléia occipital, insuficiência pancreática, diabetes. Todas as
enfermidades pulmonares: tosse, bronquites, congestão pulmonar, pneumonias,
broncopneumonias, pleurites, gripe, coqueluche, hemoptise, tuberculose, enfisema,
asma. Todas as enfermidades do nariz: rinites, sinusites, rinopatias alérgicas, faringites,
laringites, disfonias, astenia. Todas as inflamações das mucosas e convulsões infantis.
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 DU MAI (Vaso Governador)

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

Abertura
Entrada

ID-3
VG-1

Saída
Fechamento

VG-28
B-62
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 DU MAI (Vaso Governador)
Áreas do corpo:

Funções:

Acupuntura

- região dorsal, coluna vertebral, coluna cervical, dorsal, lombar, sacrococcígeo e região
posterior da cabeça.
- Mar dos Canais Yang;
- Reforça o Yang principalmente dos Rins e Coração;
- Ajuda o Baço a manter os órgãos em posição;
- Tonifica Rins;
- Nutre coluna e cérebro (Rins).
- Tonifica Yang dos Rins: lombalgia crônica.
- Dispersa Vento, Yang Fogo: interno e externo
- Tai Yang: febre, cefaléia.
- Nutre coluna e cérebro: tonteiras, esquecimento, acalma mente.
- Move estagnações de Qi e Xue: no trajeto

Atuação:

O Tou-Mo age sobre a força física e mental, sobretudo nos homens. Seus pontos não se dividem
em grupos de ação como acontece com o Ren-Mai, mas alguns pontos têm ação específica;
assim o VG-1 age sobre o ânus e o reto; VG-4 (entre a 2° e a 3° vértebras lombares) age sobre a
vitalidade e o vigor sexual; os pontos entre as 5 primeiras vértebras dorsais (VG-11 e VG-13)
têm poderosa ação psíquica.

Indicações:

Tremores e contraturas dos membros, enxaqueca, edema nos olhos com lacrimejamento, dores
lombares, nos joelhos, nos dentes e nas gengivas, glaucoma, conjuntivites, estomatites,
gengivites, trismus, amigdalites, angina, sudorese, epilepsia, alucinações. Em resumo,
transtornos artríticos, reumáticos, nervosos e cerebrais.

Vasos Maravilhosos
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 CHONG MAI (Vaso Penetrador)

Acupuntura

Abertura
Entrada

BP-4
VC-1

Saída
Fechamento

E-30
CS-6

Origina-se do Qi dos Rins e vai para
os genitais, unindo-se ao VC-1.

Vasos Maravilhosos
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 CHONG MAI (Vaso Penetrador)
Áreas do corpo:

Funções:

Acupuntura

- Abdome, útero, tórax, coração.
- Mar de Sangue (Xue) e dos Doze Canais, Mar dos Cinco Yin e Seis Yang;
- Relação Jing/Ying pelo E-30 (Qichong) e trajeto relacionado ao Baço;
- Tonifica Qi dos Rins;
- Capilares circulam Wei Qi no abdome e tórax; membros; emoções de medo,
preocupação, ansiedade.
- Controla Qi rebelado: move Qi e Xue estagnados no abdome e tórax;
- Dismenorréia, borborismos, distensão abdominal;
- Regula Útero: remove bloqueios de Xue (Ren melhor para Qi);
- Atua na Digestão: Yuan Qi e Ying Qi;
- Tonifica Qi e Xue do Baço e Estômago: anorexia, distensão abdominal.
- Atua no Coração: Move e tonifica Xue; palpitações.

Atuação:

- Sua insuficiência se manifesta por tudo que é espasmo, contração e outros excessos
da energia Yang. Nos casos de excesso deste vaso há fraqueza dos órgãos abdominais,
insuficiência de regras, atonia nervosa e motriz. Sua tonificação dispersa todos os
meridianos-órgãos Yang em excesso, especialmente os abdominais, e tonifica todos os
meridianos-órgãos Yin, sobretudo os torácicos.

Indicações:

Tremores e contraturas dos membros, enxaqueca, edema nos olhos com
lacrimejamento, dores lombares, nos joelhos, nos dentes e nas gengivas, glaucoma,
conjuntivites, estomatites, gengivites, trismus, amigdalites, angina, sudorese,
epilepsia, alucinações. Em resumo, transtornos artríticos, reumáticos, nervosos e
cerebrais.
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 DAI MAI (Vaso da Cintura)

Acupuntura

Abertura
Entrada

VB-41
VB-26

Saída

VB-28

Fechamento

TA-5

Origina-se do CEP da VB e nutre-se
da energia do Yang Ming do Pé (E).

Vasos Maravilhosos
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 DAI MAI (Vaso da Cintura)
Áreas do corpo:

Funções:

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

- cintura, quadril, face lateral do joelho e genitália externa.
- Divide alto e baixo;
- Relação com Canais Principais do Fígado, VB e Canal Distinto dos Rins.
- Atua no Fígado e Vesícula: Excessos: Qi, Yang e Fogo; cefaléias e bloqueios.
- Atua na Genitália: Calor-Umidade; cistite, menstruação.
- Atua nos Canais da perna: Circunda; contratura e frio nas pernas.
- Controla o Qi do Estômago: Tonifica E e BP; fraqueza e atrofia nas pernas.
- Atua no Quadril: dor por Xu de Yin (Xue) do Fígado.
- Age como o intermediário entre o Yin Qi e o Yang Qi, entre o Interior e o Exterior,
bem como desenvolve a função de união entre o Tai Yang (B) e o Yang Ming (E).
- É um CE de características especiais, pois liga horizontalmente outros CEP na região
da cintura. Para sua fisiologia e para seu bom funcionamento, depende das Energias do
Yang Ming do Pé (E), da Energia Essencial e da Energia do CEP da VB (Dan).
- Recebe energia diretamente do Estômago (Wei), ajudando na distribuição de Qi, Xue
e de Wei Qi para os CEP e, por conseguinte, para todo o corpo.

- Artrites e artroses, reumatismo articular agudo, contratura das mãos, pés e dedos,
tremores dos quatro membros, cefaléias, vertigens, dor e edema da face, olhos, ouvidos
e garganta, vômitos, mastites, anemia, enfraquecimento com debilidade e tremor.
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 YIN WEI MAI (Vaso Yin de Conexão)

Acupuntura

Abertura

CS-6

Entrada
Saída

R-9
VC-24

Fechamento

BP-4

Provém do CEP do Rim que se
origina no ponto R-9.
Vasos Maravilhosos
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 YIN WEI MAI (Vaso Yin de Conexão)
Áreas do corpo:

Funções:

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

- tórax.
- Liga todos os CE Yin entre si, supervisionando suas funções.
- Tonifica Yin: relação com Canais Yin; principalmente com sintomas mentais.
- Age nas Cefaléias: por Deficiência de Xue, principalmente na nuca (relação com TA).
- Conduz o Qi Ancestral do Rim para o BP, Fígado e a garganta.
- Remover estagnação de Qi e Sangue da garganta, coração, peito e região epigástrica.
- Equilibrar o Coração, Rim e acalmar a Mente (Shen).

- O trajeto do Yin Wei Mai pode ser subdividido em três segmentos:
a) segmento do Baço de BP-13 a BP-16
b) segmento de Baço Fígado de BP-16 a F-14
c) segmento do Ren Mai de F-14 a VC-23
- Todos os segmentos podem ser acometidos ao mesmo tempo ou isoladamente.
Quando todos os três segmentos são afetados ao mesmo tempo, significa que todas as
energias Yin do corpo estão enfraquecidas em conseqüência do conflito entre o yin e o
Yang.
- Indigestão, constipação espasmódica, convulsões, hipertensão, arteriosclerose,
artrites, varizes, hemorróidas, obesidade, depressão mental, melancolia, tristeza,
timidez, inquietude, angustia, ansiedade, temor, agitação, amnésia, sonhos, transtornos
mentais, delírio.
- Dores torácicas com sensação de aperto no tórax ou plenitude torácica.
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 YANG WEI MAI (Vaso Yang de Conexão)

Acupuntura

Abertura
Entrada

TA-5
B-63

Saída

VB-14

Fechamento

VB-41

Tem início no CEP Bexiga no ponto B63.

Vasos Maravilhosos
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 YANG WEI MAI (Vaso Yang de Conexão)

Acupuntura

Áreas do corpo:

- face lateral da perna, lateral do corpo, lateral do pescoço, lateral da cabeça, ouvido e
genitália externa.

Funções:

- Conecta todos os Canais Yang;
- Atua na febre com calafrios: sintoma de Shao Yang;
- Xie metade no interior e metade no exterior;
- Vento-Calor e Calor-Umidade no Fígado e Vesícula.

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

- Por meio de sua circulação energética, une todos os CE Yang, circulando de cima
para baixo e transportando a energia do Rim (Shen) proveniente do CE Yang Qiao
Mai.
- Atua nos lados do corpo: dor em hipocôndrios, face lateral da perna e pescoço.
- Influencia os ouvidos: ascensão de Fogo do Fígado e Vesícula, como acúfenos e
cefaléia.
- Apresenta quatro segmentos com a finalidade de distribuir a energia do Rim (Shen)
para as diferentes partes do corpo:
a) membros – segmento Shao Yang (TA + VB)
b) flancos – segmento Tai Yang (ID + B)
c) cabeça – segmento Yang Ming (IG + E)
d) pescoço - segmento Du Mai (VG)
- Dor e tumefação das articulações dos membros, enxaquecas, lombalgias e dores na
coluna vertebral, sudorese noturna, dores oculares, prurido generalizado, dermatites,
acne, otites, epistaxe, hemoptise, blefarites.
- Calafrios e febre.

Profa. Ms. Romana S.Franco

25

 YIN QIAO MAI (Vaso Yin do Calcanhar)

Acupuntura

Abertura
Entrada

R-6
R-2

Saída
Fechamento

B-1
P-7

Origina-se no CEP Rim no ponto
R-2
Vasos Maravilhosos
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 YIN QIAO MAI (Vaso Yin do Calcanhar)
Áreas do corpo:

Funções:

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

- Rim, face medial das pernas, abdômen e olhos.
- Seu trajeto é de Baixo para o Alto (leva Yin para o alto);
- Reforça pernas: age na face interna da perna.
- Atua no abdome: Excesso no Jiao Inferior; massas, parto difícil, retenção de placenta.
- Equilibra lados do corpo: junto com Yang Qiao Mai- Função energética é levar os Líquidos Orgânicos (Jin Ye) para os olhos.
- É um CE inerente a mulher; é um CE que emana a energia dos Rins para o alto do
corpo.
- Este CE, chegando ao ponto B-1, tem ação sobre as pálpebras e possui função de fazer
chegar Jin Ye necessário aos olhos (lágrimas). Se houver excesso de Yin, haverá
excesso de umidade, e assim as pálpebras ficam pesadas com dificuldades em abrir os
olhos.
- Dores de localização imprecisa, que mudam de lugar no corpo, são desequilíbrios
deste CE. Os sintomas de fibromialgia enquadram-se neste tipo de desequilíbrio.
- Quando atacado por Energias Perversas, a dor lombar irradia-se até p pescoço.
- Todos os transtornos urinários, frigidez, imponência, esterilidade, prostatites,
leucorreias, dores e congestão ovárias, transtornos menstruais, ameaça de aborto,
insônia, constipação crônica.
- O sintoma essencial é a sonolência, motivada pela plenitude do Yin.
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 YANG QIAO MAI (Vaso Yang do Calcanhar)

Acupuntura

Abertura
Entrada

B-62
B-62

Saída

VB-20

Fechamento

ID-3

Começa no CEP Bexiga no ponto
B-62.

Vasos Maravilhosos
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 YANG QIAO MAI (Vaso Yang do Calcanhar)
Áreas do corpo:

Funções:

Atuação:

Indicações:

Vasos Maravilhosos

Acupuntura

- face lateral da perna, costa, cabeça e olhos.
- leva Yang para o alto, cabeça / - tônus lateral da perna / - Controla Yang da cabeça:
Vento Externo ou Interno; paralisia, tonteiras / - Dispersa Vento Externo: Vento Calor
ou Frio, principalmente com cefaléia ou torcicolo.
- Atua na Lombar: dor excessiva unilateral no Canal da Bexiga / - Atua no Nervosismo:
por excesso de Yang / - Atua no Quadril: passa no 29 VB (Julian)
- É muito importante para o homem, porque recebe a energia do Alto, direcionando-a
para o Rim (Shen).
- Quando há desequilíbrio de energia neste CE, ocorre a rigidez ou espasmo da
musculatura da face lateral dos membros inferiores. Também pode ser usado para
tratamento de lombalgia com dor e inchaço em um dos .
- Dores de localização imprecisa, que mudam de lugar no corpo, são desequilíbrios
deste CE. (sintomas de fibromialgia).
- Estimula a energia nutritiva (Yong) e, com isso, fortalece o Wei Qi, sendo portanto
útil nos tratamentos de dermatites em que o Xie Qi se localiza na superfície.
- Contratura da coluna vertebral, edema na região correspondente aos maléolos,
cefaléia, dificuldade para estender e flexionar os membros, abscesso das mamas,
zumbido nos ouvidos, epistaxe, dores articulares, edema. Afecções paralíticas dos
membros. Congestão cerebral, hemorragia cerebral e afasia.

Profa. Ms. Romana S.Franco
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Acupuntura

PONTOS ASSOCIADOS AOS VM

Ren
Mai

Du
Mai

Chong
Mai

Dai
Mai

Yin Wei
Mai

Yang Wei
Mai

Yin Qiao
Mai

Yang Qiao
Mai

Abertura

P-7

ID-3

BP-4

VB-41

CS-6

TA-5

R-6

B-62

Entrada

VC-1

VG-1

VC-1

VB-26

R-9

B-63

R-2

B-62

Saída

VC-24

VG-28

E-30

VB-28

VC-24

VB-14

B-1

VB-20

R-6

B-62

CS-6

TA-5

BP-4

VB-41

P-7

ID-3

Fechamento*
*Acoplado

Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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AGRUPAMENTO DOS VM
Acupuntura

Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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TERAPÊUTICA
Acupuntura

IMPORTANTE

Existem

diversas

possibilidades

de

abertura e fechamento dos Pontos Mestres
dos Canais Extraordinários, configurando,
como

acontece

freqüentemente

em

Acupuntura, uma questão de escolha ou
experiência pessoal.
Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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TERAPÊUTICA
Acupuntura

No uso unilateral, alguns utilizam lados opostos, dependendo do sexo
do paciente:

- Nos homens, abrem à esquerda e fecham à direita.

- Nas mulheres, abrem à direita e fecham à esquerda.

- As agulhas são removidas na ordem inversa da punção.

Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS STIPER
Dividimos os pacientes em 4 grupos de 10 pacientes com faixa etária de 60/80

Acupuntura

totalizando 80 pacientes, com queixa principal de dores lombares, eva= 7/8 com
dificuldade de mobilidade, aplicação de 10 sessões uma vez por semana.
Foram realizadas até o momento 6 sessões com aplicação do stiper nos pontos de
abertura de acordo com o grupo dos Vasos Maravilhosos durante 4 dias.
Ainda estamos em desenvolvimento das análises estatísticas escolhendo o melhor
teste de acordo com o número da amostra.

Em analise estatística não são

considerados a avaliação de língua e pulso, porém foi feito anamnese e as avalições
para fechar os padrões de cada paciente de acordo com o grupo de vasos.
YIN
Ren Mai

Vaso Concepção

Chong Mai

Vaso Penetrador

Yin Wei Mai

Vaso Yin de
Conexão

Yin Qiao
Mai

Vaso Yin do
Calcanhar

Vasos Maravilhosos

YANG

GRUPO

Vaso
Governador

Captadores de
energia

Vaso da Cintura

Distribuidores
nervosos e motores

Yang Wei Mai

Vaso Yang de
Conexão

Yang Qiao Mai

Vaso Yang do
Calcanhar

Produtores
orgânicos de
energia
Reguladores de
energia

Du Mai
Dai Mai

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

20 pacientes faixa etária de 60/80 anos; 10 de cada grupo, com queixa de
dores lombares. Estão sendo trabalhados 10 sessões com aplicação do stiper
nos pontos de abertura durante 3 dias. Já foram realizadas 6 sessões com
evolução

da

melhora

na

mobilidade

e

intensidade

da

dor.

Ainda

desenvolvendo as análises estatísticas.
PONTO P7 REN MAI
PONTO ID3 DU MAI

Ren Mai

Vasos Maravilhosos

Vaso Concepção

Du Mai

Vaso
Governador

Captadores de
energia

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

20 pacientes faixa etária de 60/80 anos 10 de cada grupo, com queixa de
dores lombares, estão sendo trabalhados 10 sessões com aplicação do stiper
nos pontos de abertura durante 3 dias. Já foram realizadas 6 sessões com
evolução

da

melhora

na

mobilidade

e

intensidade

da

dor.

Ainda

desenvolvendo as análises estatísticas.
PONTO BP4 CHONG MAIS
PONTO VB41 DAI MAI

Chong Mai

Vaso Penetrador

Vasos Maravilhosos

Dai Mai

Vaso da Cintura

Distribuidores
nervosos e
motores

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

20 pacientes faixa etária de 60/80 anos 10 de cada grupo, com queixa de
dores lombares, estão sendo trabalhados 10 sessões com aplicação do stiper
nos pontos de abertura durante 3 dias. Já foram realizadas 6 sessões com
evolução

da

melhora

na

mobilidade

e

intensidade

da

dor.

Ainda

desenvolvendo as análises estatísticas.
PONTO CS6 YIN WEI MAI
PONTO TA5 YANG WEI MAI

Yin Wei Mai

Vasos Maravilhosos

Vaso Yin de
Conexão

Yang Wei Mai

Vaso Yang de
Conexão

Produtores
orgânicos de
energia

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

20 pacientes faixa etária de 60/80 anos 10 de cada grupo, com queixa de
dores lombares, estão sendo trabalhados 10 sessões com aplicação do stiper
nos pontos de abertura durante 3 dias. Já foram realizadas 6 sessões com
evolução

da

melhora

na

mobilidade

e

intensidade

da

dor.

Ainda

desenvolvendo as análises estatísticas.
PONTO CS6 YIN WEI MAI
PONTO TA5 YANG WEI MAI

Yin Wei Mai

Vasos Maravilhosos

Vaso Yin de
Conexão

Yang Wei Mai

Vaso Yang de
Conexão

Produtores
orgânicos de
energia

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

20 pacientes faixa etária de 60/80 anos 10 de cada grupo, com queixa de
dores lombares, estão sendo trabalhados 10 sessões com aplicação do stiper
nos pontos de abertura durante 3 dias. Já foram realizadas 6 sessões com
evolução

da

melhora

na

mobilidade

e

intensidade

da

dor.

Ainda

desenvolvendo as análises estatísticas.
PONTO R6 YIN QIAO MAI
PONTO B62 YANG QIAO MAI

Yin Qiao
Mai

Vasos Maravilhosos

Vaso Yin do
Calcanhar

Yang Qiao Mai

Vaso Yang do
Calcanhar

Reguladores de
energia

Profa. Ms. Romana S.Franco
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CASOS CLÍNICOS
STIPER

Acupuntura

Todos os pacientes até o momento estão realizando as sessões, conforme o
protocolo :
Anamnese , avaliação de pulso e língua, fechamento de padrões.
Apresentando uma melhora significativa dentro da avalição da análise.
Estamos tentando comprovar que aplicabilidade do stiper vem contribuir para
uma melhora no equilíbrio energético dos acupontos, porém precisamos de
mais estudos para comprovar a eficácia do mesmo e se não estaremos
tratando somente sintomas e não a raiz- causa da etiopatogenia.

Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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Acupuntura

MEUS AGRADECIMENTOS!
PROFA. MS. ROMANA S. FRANCO
romanas@Hotmail.com
Watshapp (11) 98202-7138

Vasos Maravilhosos

Profa. Ms. Romana S.Franco
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