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HISTÓRICO

 1950 – Dr. Yoshio Nakatami - inicia estudos
sobre eletrocondutividade da pele através de
microamperímetro;

 Descobriu um grande números de pontos com
baixa impedância elétrica;

 Analisando os pontos, encontrou conjunto de
pontos com valores aproximados.



 Interligando esse conjunto de pontos formavam-
se linhas que coincidiam mesmo em pessoas
diferentes;

 Estudando 10 pacientes com edema por Nefrite,
encontrou em todos leituras muito alteradas na
mesma linha, que chamou de Ryodoraku do Rim.

HISTÓRICO



 Ryo: Boa

 Do: Conduzir

 Raku: Linha

DEFINIÇÃO



 Pesquisando várias doenças Nakatani encontrou
um Ryodoraku para cada órgão;

 Linhas Ryodoraku X Meridianos de Acupuntura;

 1958 - Técnica Acupuntura Ryodoraku.

HISTÓRICO



É um método diagnóstico que utiliza a
medição da resistência elétrica de
acupontos na pele para se verificar algum
tipo de desarmonia.

DEFINIÇÃO



 Estudando um grande número de pessoas
saudáveis, verificou que a leitura de cada ponto
variava pouco em relação à média de todos os
pontos;

 Nas pessoas doentes, os pontos de alguns
meridianos apresentavam leituras muito
elevadas ou muito baixas;

ELETROFISIOLOGIA DOS 
ACUPONTOS



 Em cada meridiano existe um ponto especial cuja
leitura é próxima à leitura média de todos os
pontos desse meridiano;

 Pontos Ryodos.

DIAGNÓSTICO



CUIDADOS ESPECIAIS

 Alguns fatores podem alterar a resistência
elétrica da pele:

 Ferimentos;
 Suor;
 Dermatites;
 Descamação;
 Cicatrizes.



DIAGNÓSTICO

 Realizado através da medição do potencial
elétrico de pontos específicos dos meridianos
principais:

 P9, CS7, C7, ID5, TA4, IG5, BP3, F3, R4, B65,
Vb40, E42.

Obs.: A pressão forte do eletrodo medidor faz crescer a
eletropermeabilidade na pele, por isso a pressão deve
ser a mesma durante toda a leitura.
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