
Antonieta



 Ponto de abertura: R-6 ( Zhaohai)

 Ponto associado; P-7  (Lieque)

 Ponto de partida: R-6 (Zhaohai)

 Ponto de acúmulo: R-8 (Jiaoxin)

 Áreas do corpo influenciadas: lado interno das 
pernas, genitália externa, abdome ( só sintomas 
unilaterais), olhos e cérebro).



 Origem: Calcanhar medialmente. Ponto R-2
(Rangsu).
Ascende em R-6 (Jiaoxin).

 Alcança órgãos genitais, Abdome e tórax e 
conecta-se a E-12 (Quepen).

 Sobe à garganta, conectando-se a E-9   
(Renying).

 Encontra vaso yang do caminhar em B-1.



 R-2 (Rangu)

 R-6 (Zhaohai)

 R-8 (Jiaoxin)

 E-12 (Quepen)

 E-9  (Renyng)

 B-1 (Jingming)



R-2

R-6

R-8

E-12

E-9

B-1

Vaso Yin 
do 
Caminhar



A.Vaso Yin do caminhar e olhos:

 Vaso Yin do caminhar pode ser utilizado no
Tratamento de distúrbio do sono, seja insônia
Ou sonolência.



Reforçar R-6 (Zhaohai)

Reduzir B-62(shenmai)

Reduzir R-6(Zhaohai)

REFORÇAR  B-62 (SHENMAI)



Pontos utilizados: R-6  e P-7

 Pode ser utilizado para 
tratar sídrome da 
Atrofia ( sídrome WEI)-

 Quando os músculos 
dos aspectos interno 
das pernas estiverem 
contraídos e pés 
virarem para dentro.



 Vaso Yin do caminhar pode ser utilizado para 
tratar padrões de excesso do aquecedor 
inferior.

 Vaso Yin do caminhar é escolhido só quando
Os sintomas abdominais forem unilaterais.

 Para dor abdominal unilateral, utilize pontos
De abertura do vaso no lado da dor.

 EX: Dor abdominal unilateral do lado 
esquerdo em uma mulher. Ponto de abertura:

R-6 à esquerda e P-7 à direita.



 Vaso Yin do Caminhar pode ser utilizado para tratar 
problemas urinários das condições de excesso como 
estagnação do Qi, umidade
Ou estagnação do sangue nas vias urinárias:

Pontos a serem utilizados:

R-6(zhaohai) e P-7 ( lieque) em combinação com:
R-8 (Jiaxin):
Bp-9 (Yinglingquan);
Bp-6 (Sanyinjiao)



• Durante o parto:
Trabalho de parto difícil

• Problemas pós- parto:
Dor abdominal;
Retenção de lóquios e placenta.

Pontos a serem utilizados:
R-6 e P-7 em combinação:
R-8 (jiaoxin)
Ren-3 (Zhongi)
Bp-6(sanyinjiao)



 Para problemas da genitália decorrentes de 
estagnação de sangue, fleuma ou umidade.

 Exemplos: vaginismo, vaginite, escroto inchado, 
testículos que não desceram.

Pontos a serem utilizados:
R-6 e P-7 em combinação com;
R-8 (jiaxin)
R-11(Henggu)
Ren-1(Huiyin).



 O pulso do Vaso Yin do Caminhar:

Em corda em ambas as posições posteriores.

OBS: Quando o pulso apresentar-se cheio,
Refletindo acúmulo de Yin no abdome,utiliza-

se o Vaso Yin do Caminhar.



• Clássico das dificuldades ( Nan jin):
Yang está frouxo e Yin está tenso.

• Golden Mirror of medicine:
Obstrução da garganta, micção difícil, distensão do   

tórax, micção dolorosa, borborigmo, massas 
abdominais, vômito,diarréia, regurgitação de   
alimento,
Fezes ressecadas, desconforto no diafragma...



 R-2:( Rangu)- Vale Resplandescente:
Ações:
 Desobstrui calor por deficiência e esfria 

Sangue.
 Revigora Vaso Yin do caminhar.



 R-2:
Indicações:
o Garganta seca, sudorese noturna, sensação
De calor à noite, calor das cinco palmas, rubor
Malar.
o Prurido dos órgãos genitais, infertilidades,
Menstruações irregulares,massas abdominais.



 R-6 (Zhaohai)- Mar brilhante.
Ações:
 Nutre yin do Rim
 Beneficia olhos
 Acalma mente
 Revigora vaso Yin do caminhar
 Beneficia garganta
 Regula útero e menstruação.



 R-6:
Indicações:
 Tontura, tinido, sudorese noturna, dor nas 

costas.
 Insônia, pesadelos, epilepsia, medos ,tristeza.
 Olhos secos, visão turva, olhos vermelhos.
 Prurido dos órgãos genitais, ereção 

involuntária, dor abdominal, tensão,cãimbras
Nos pés.

 Garganta seca, tosse seca.



 R-8 ( Jiaxin)
Ações:
 Beneficia útero e regula menstruação.
 Resolve umidade
 Remove obstruções do canal.



 Indicações:
 Menstruações dolorosas, irregulares, 

amenorréia.
 Plenitude abdominal, diarréia, retenção de 

urina, micção dolorosa, inchaço e dor nos 
testículos.

 Dor abdominal unilateral, massa abdominais.



 E-12 ( Quepen)- Bacia Vazia
Ações:
 Subjuga rebelião do QI
 Remove obstruções do canal



 E-12
Indicações:
 Tosse, falta de ar, plenitude torácica.
 Dor da fossa supraclavicular, dor no ombro

Que irradia ao pescoço.
 Dor nos membros superiores, incapacidade 

para levantar o braço.



 E-9 ( Renying):
Ações:
 Regula ascendência e descendência do Qi
para e da cabeça.

 Subjuga rebelião do Qi.
 Dissipa nódulos.



 E-9:
Indicações:
 Dor de cabeça, tontura, visão turva, face   

vermelha, plenitude do tórax, encurtamento
Da respiração.

 Bócio, escrófula.
 Ponto do mar do Qi, regula e elimina desequilíbrios 

na distribuição do Qi, os quais
resultam em excesso acima e deficiência abaixo.



 B-1 (Jingming)- Brilho dos olhos
Ações:
 Expele vento.
 Desobstrui calor
 Interrompe prurido
 Ilumina olhos



 Indicações:
 lacrimação em exposição ao vento, aversão

ao frio, febre, dor de cabeça.
vermelhidão, inchaço e dor nos olhos
vermelhidão e prurido no canto interno
Dos olhos.

 Visão turva, visão noturna diminuída, miopia,
Doenças oculares decorrentes do 
enfraquecimento nutricional infantil.
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 Ponto de abertura : B-62( Shenmai)

 Ponto de abertura:  ID-3  (Houxi)

 Ponto de Partida:   B-62 (Fuyang)

 Ponto do corpo influenciadas: porção lateral
dos pés e pernas, quadril, costas, pescoço,
cabeça e olhos cérebro.



 B-62 (Shenmai) – Nono canal
 B-61 (pushen) – Respeito do serpente
 B-59 (Fuyang) – Yang do peito do pé
 VB-29 (juliao) - Fenda do agachamento
 ID-10 (Naoshu) – Ponto de transporte do 

úmero
 IG-15 (Jianyu) – Osso do ombro
 IG-16 (Jugu) – Osso largo
 E-9  (renying)- Boas vindas da pessoa



 E-4 (Dicang) – celeiro da terra
 E-3 ( Juliao) – Grande fenda
 E-1 (chengqi) – Recipiente das lágrimas
 B-1 (Jingming) – Brilho dos olhos
 VB-20 (fenchi) – lagoa dos ventos



B-62
B-59

B-61

VB-29

ID_10
IG-15
IG-16

E-9

E-4
E-3

E-1
VB_20 B-1

Vaso yang do Caminhar



 A. Absorver Excesso de Yang da cabeça:

Problemas mentais:
• Comportamento maníaco depressivo

Dor de cabeça:
•Dores de cabeça decorrentes da ascendência
do Yang do Fígado ou do  fogo do Fígado B62 e ID-3 em 

combinação com F-3  (taichong), IG-4 (Hegu), e VB-20
(fengchi).

Epilepsia:
•Extinguir vento interior ( acidente vascular cerebral, 
paralisia facial, afasia, entorpecimento ou epilepsia)



 B. Vaso yang do caminhar e olhos:
• Vaso Yang do Caminhar traz yang para os 

olhos.
• Quando vaso yang do caminhar está em 

excesso, há muito Yang Qi nos olhos, os 
quais não podem se fechar, de forma que a 
pessoa sofre de insônia. Reduzir B-62, 
reforçar R-6.

• Dor no canto interno do olho. Inserção con-
tralateral de agulhas em B-62.



 Vaso  yang do caminhar nos problemas
Mentais:
• Excesso  de Yang na cabeça apresenta 

implicação no nível mental
• Textos antigos “atração por fantasmas e 

demônios” “sentir excessivamente a falta de
um parente morto, medo ver fantasmas e 
distúrbio maníaco-depressivo.

• Pulso que se apresenta cheio em corda em 
ambas as posições anteriores.



 Vaso  yang do caminhar nos problemas
Mentais:
Pontos:
 B-62
 ID-3
 DU-19
 PC-7
 IG-4
 REN-15
 F-3



 C. Vaso Yang do caminhar em dores nas 
costas e ciática:

 Tratar ciática quando a dor sobrepõe os 
canais de Bexiga, da Vesícula Biliar e do 
estômago.

 B-62 do lado afetado e ID-3 no lado oposto
Deixaras agulhas por 20 min. E então, 
utilizar pontos locais.



 D. Vaso Yang do Caminhar e quadril:

 Vaso yang do caminhar afeta canais da 
Bexiga e da vesícula Biliar na área do quadril.

 B-62 no lado afetado e ID-3 no lado oposto.
Depois de deixar as agulhas nesses pontos 
durante 20 min. Peço ao paciente que se 
deite no lado oposto, de modo que seja 
possível agulhar VB-30 ( huntiao).



 D. Vaso yang do Caminhar nos problemas
Urinários:
• Gotejamento de urina é um sintoma do Vaso

Yang do caminhar
• Utilize para tratar problemas urinários nas condições 

de excesso.
Pontos:

 B-62
 ID-3
 B-63
 B-59
 Ren-3
 Bp-9



 F. Vaso Yang do Caminhar e membros
Síndrome bi:
• Síndrome Bi decorrente de vento ( espasmos dos 
Músculos e tendões dos aspectos laterais do corpo).
• Condições de excesso com pulso cheio e em corda.

Pontos:
 B-62
 ID-3
 VB-20
 Du-16
 IG-11
 F-3



 G. Vaso Yang do caminhar  nas invasões
exteriores de vento:

• Expelir vento exterior da cabeça.
• Pontos:
 B-62
 ID-3
 VB-20
 Du-16
 B-12



H. Pulso do vaso Yang do Caminhar:
• Apresenta-se cheio e em corda nas duas 

posições  anteriores.
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 Inicia-se no maléolo 
externo

 Flui para cima no 
aspecto lateral de 
perna.

 Flui sobre área lombar 
e costas.

 Flui em direção à face 
lateral do ombro.

 Inicia-se no maléolo 
interno.

 Flui para cima no 
aspecto medial da 
perna.

 Flui sobre abdome e 
tórax.

 Flui sobre a clavícula

Trajetos



 Ambos: 
 fluem sobre o pescoço
 Fluem a B-1 (Jinming)
 Fluem a E-9
 Penetram no cérebro.



1. Olhos:
• Regulam a ascendência e descendência do QI

defensivo em cabeça e olhos e equilibram
Yin e yang em cabeça e olhos.





VB-14

B_2

Yuyao

TA-23

VB-1

E-1
VB-20



 Sistema ocular desempenha um papel na 
regulação de Yang e Ying Qi nos olhos.

 O movimento descendente do vaso Yang do 
caminhar levando YanQi para longe dos olhos
Também está parcialmente relacionado ao
sistema ocular.



 2. Vaso yin e yang do caminhar controlam os 
lados esquerdo e direito do corpo.



 3.Vaso yin e yang do caminhar penetram
no cérebro regulando e equilibrando
Yin e yang Qi nesse órgão.
São usados para extinguir vento interior:

A. Agitação, comportamento maníaco e 
insônia ( vaso Yang do caminhar).

B. Epilepsia ( vaso Yin e Yang do caminhar).
C. Síndrome de Atrofia como esclerose 

múltipla ( vaso yin do caminhar).



Vaso yin e yang do caminhar no  
cérebro





 4. Pernas:
 Controlam a tensão dos músculos da perna,

Vaso yin do caminhar: Músculos da face 
medial.
vaso yang do caminhar: Músculos da face
lateral.
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 Ponto de Abertura: TA-5 ( waiguan)

 Ponto de Abertura: VB-41(Zuling)

 Ponto de partida:    B-63 ( Jinmen)

 Ponto de Acúmulo: VB-35( Yangjiao)

Áreas do corpo influenciadas: Aspecto
lateral da perna, aspecto lateral de pescoço
cabeça e orelhas.



 Pontos:
• B-63 
• VB-35
• VB-29
• IG-14
• TA-13
• TA-15
• VB-21
• ID-10
• VB_20
• VB-19
• VB-18
• VB-17
• VB-16
• VB-15
• VB-14
• VB-13



 A. Tremor e invasão de vento:
Principais patologias do vaso Yang de                
Conexão é a de invasão de vento exterior.

Pontos:
TA-5
VB-41
IG-4
VB-20
B-12



 B. Padrão Yang Menor:
Tratar febres interminentes e alternância
de calafrios e sensações de calor.
Pontos:
TA-5
VB-41
IG-11
Du-13



 C. Dores De cabeça:
• Trata dores de cabeça crônicas que ocorrem 

Ao longo do canal de Vesícula Biliar.
• Trata dores de cabeça que envolvem mais

canais Yang em pescoço e cabeça..

Pontos:
Ta-5; VB-4;1 IG-4; VB-20 e F-3
Mais pontos locais no canal da Vesícula Biliar
Na cabeça, de acordo com o local da dor de 
Cabeça. 



 D.Síndrome de Obstrução Dolorosa:
Vaso Yang de conexão é utilizado para tratar
Sintomas como dor no hipocôndrio, dor no 
Aspecto lateral da perna ( Ciática) .



Área do corpo influenciada
Pelo Vaso Yang de Conexão



 E. Problemas auditivos:
decorrente da ascendência do fogo do 
fígado, como tinidos e  surdez.



 F. Epilepsia:
decorrente do vento interior,o que deriva 
em fogo.

‘Conexão’  do yang – Facilitar a 
comunicação entre os canais YANG
Para remover obstruções
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• Ponto de Abertura: Pc-6 ( Neiguan)

• Ponto Associado: Bp-4 ( Gongsun)

• Ponto de partida:   R-9 ( Zhubin)

• Ponto de acúmulo: R-9 ( Zhubin)

• Áreas do corpo  influenciados: 
Tórax, coração, pericárdio, baço,
Fígado,Rim, Estômago, vaso Diretor.



BP-6
R-9

BP-13

BP-15
BP-15

F-14

Ren-22
Ren-23

Vaso Yin de 
Conexão



 A. Nutrir  Coração
trata em particular de dor no coração decorrente 
de uma condição de deficiência
Acompanhada de pulso áspero ou fino.
( dor difusa na região do coração).

Pontos:
CS-6
 BP-4
 R-9 ( desempenha papel importante na 

comunicação entre coração e mente).



 B. Abrir o tórax e hipocôndrio.
Vaso Yin de conexão relaxa e “abre”
Tórax e hipocôndrio.

Pontos:
 CS-6
 Bp-4
 Ren-15
 P-7 ( no lado oposto a CS-6)
 E-40( no lado oposto a BP-4)



 C. Nutrir sangue e Yin:
Pode ser utilizado para tratar deficiência
do sangue ou do Yin .
Pontos:

Cs-6
Bp-4
 R-9
Bp-6



 Síndrome de obstrução dolorosa (Bi):
Em especial quando ocorrer nas mulheres contra um 
fundo de deficiência de sangue
( dor generalizada nas articulações com 
entorpecimento e formigamento, sem
qualquer inchaço ou calor nas articulações).
Pontos:

 CS-6
 BP-4
 IG-11
 E-43
 Ren-4
 E-36 



 D. Problemas mentais- emocionais.
 Déficit mental, tristeza e choro.
 Comportamento maníaco
 Memória debilitada, fala inarticulada
 Palpitações
 Ansiedade, inquietude, preocupação.
 Palpitações depois de  AVC, não reconhece as pessoas.
 Palpitações decorrentes da deficiência do coração, medo.
 Coração e vesícula Biliar deficientes e frios, tremor



 D. Problemas mentais- emocionais:
Pontos:

 CS-6 à direita
 BP-4 à esquerda
 Ren-4
 Ren-15
 Du-20
 R-9
 BP-6



 F. Vaso Yin conexão e genitália feminina
Vaso Yin de conexão – liga três canais Yin da 
perna. Indicado para tratar problemas que 
ocorrem contra um fundo de deficiência do 
Yin.



 G. vaso Yin de Conexão e dores de cabeça
Decorrentes da deficiência de sangue do 
Fígado e da ascendência do Yang do Fígado
Nas mulheres.



 Une todos os canais
Yin.

 Inicia-se no aspecto
interno da região
inferior da perna.

 Controla o interior do
corpo.

 Controla Qi nutritivo

 Une todos os canais 
Yang

 Inicia-se no aspecto 
externo da região 
inferior da perna.

 Controla o exterior do 
corpo. 

 Controla Qi defensivo.



 1. Funções:
Harmonização de Qi nutritivo e Qi Defensivo.

Quando Qi defensivo e Qi nutritivo
não estão harmonizados, o espaço
entre pele e músculos não fica
apropriamente regulado e há sudorese
espontânea.



 2. Estado mental- emocional:
Quando o Qi nutritivo e Qi defensivo
Não estão harmonizados, há excesso de
pensamentos, obsessão, perda de força
De vontade e falta de autocontrole.



3.Vasos Yin e Yang de Conexão influenciam 
Cabeça e Abdome



 Doenças Comuns:
 Epilepsia com choro semelhante ao de uma

cabra.
 Síndrome da obstrução ( Bi) com formiga

mento.
 Perda de voz.



AAA?;.







Qual Vaso utilizaria?



Qual vaso utilizaria? 



Qual vaso utilizaria?



A essência do conhecimento consiste em 
compartilhá-lo, uma vez possuído.
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 É o Mar do Yang, tem a 
função de regular os 
Meridianos Yang;

 Regular as funções do 
Cérebro e da Medula;

 Regular as funções urinárias 
e reprodutivas.





 É o Mar do Yin, regula os 
Meridianos Yin;

 Regular a menstruação 
controla o Útero e o feto;

 Regular a reprodução.



Ponto chave: Lieque   (LU-7)
Ponto acoplado: Zhaohai (KI-6)
Ponto inicial: Huiyin    (CV-1)

Áreas de influencia:
abdome, tórax, pulmão,    
garganta e face.



 Mar dos 12 Meridianos ou Mar do 
Sangue; relaciona-se com Ren Mai, 
Du Mai, os Meridianos do 
Estômago e do Rim;

 Regular as funções ascendentes e 
descendentes do Qi;

 Regular a menstruação, controla o 
Útero e regula o Sangue, junto 
com Ren Mai .



Ponto chave: Gogsun (SP-4).

Ponto acoplado: Neiguan (PC-6).

Ponto inicial: Huiyin     (CV-1)

Áreas de influências: 

Abdome, Útero, Tórax e Coração



É o único meridiano horizontal ou 
transversal do corpo. 

 Unir e restringir os meridianos 
principais e colaterais;

 Controlar a leucorréia.

Ponto chave: Zulinqi (GB-41)
Ponto acoplado: Waiguan (TE-5)
Ponto inicial: Daimai (GB-26)
Áreas de influência: genitália, 

cintura e quadris.


