


MERIDIANO DA VESÍCULA BILIARMERIDIANO DA VESÍCULA BILIAR

Elemento: MadeiraElemento: Madeira
Horário: 23:00 às 01: 00 hs.Horário: 23:00 às 01: 00 hs.
YANG YANG -- SHAO YANGSHAO YANG
Estação: PrimaveraEstação: PrimaveraEstação: PrimaveraEstação: Primavera

TRAJETO DO MERIDIANOTRAJETO DO MERIDIANO

TemTem inícioinício nono ânguloângulo externoexterno dosdos olhos,olhos, vaivai atéaté próximopróximo àà parteparte inferiorinferior dasdas orelhas,orelhas, sobesobe
atéaté aa nuca,nuca, descedesce atéaté aa parteparte dada inserçãoinserção superiorsuperior dasdas orelhas,orelhas, contornacontorna aa orelhaorelha atéaté aa alturaaltura dodo lobolobo
inferior,inferior, voltavolta emem curvacurva contínuacontínua atéaté umum pontoponto dada testatesta logologo acimaacima dada pontaponta internainterna dasdas sobrancelhas,sobrancelhas,
sobesobe pelapela porçãoporção medialmedial ee contornacontorna oo crâniocrânio emem paraleloparalelo àà linhalinha medianamediana;; descedesce pelopelo crâniocrânio atéaté oo
pontoponto dede junçãojunção dada cabeçacabeça comcom oo pescoço,pescoço, ondeonde ficafica seuseu pontoponto VBVB 2020;; seguesegue parapara oo ombroombro (ponto(ponto VBVB
2121),), continuacontinua pelapela faceface laterallateral dodo tóraxtórax ee seguesegue pelapela linhalinha sinuosasinuosa atéaté terminarterminar nana extremidadeextremidade dodo 44ºº
dedodedo dodo pépé..

OsOs pontospontos dada parteparte superiorsuperior destedeste MeridianoMeridiano atuamatuam nana regiãoregião inferiorinferior ee osos dada parteparte inferiorinferior
atuamatuam sobresobre aa regiãoregião superiorsuperior..



OS PONTOS DO MERIDIANO DA VESÍCULA BILIAROS PONTOS DO MERIDIANO DA VESÍCULA BILIAR

VB 1 (TONGZILIAO)VB 1 (TONGZILIAO)
Localização:Localização: à 0,5 polegada na borda lateral do ângulo externo do olho.Ponto de encontro do à 0,5 polegada na borda lateral do ângulo externo do olho.Ponto de encontro do 

VB com o Meridiano do Triplo AquecedorVB com o Meridiano do Triplo AquecedorVB com o Meridiano do Triplo AquecedorVB com o Meridiano do Triplo Aquecedor

Indicação:Indicação: Enfermidades oculares, Conjuntivite, queratite, enxaquecas.Enfermidades oculares, Conjuntivite, queratite, enxaquecas.

VB 2 (TINGHUI)VB 2 (TINGHUI)

Localização: Localização: ao abrir a boca, na fossa anterior e inferior do trago da orelha, um pouco abaixo ao abrir a boca, na fossa anterior e inferior do trago da orelha, um pouco abaixo 
do ponto Ting Gong (ID 19).do ponto Ting Gong (ID 19).

Indicação:Indicação: Enfermidades odontológicas, neuralgia do trigemino, afecções auditivas.Enfermidades odontológicas, neuralgia do trigemino, afecções auditivas.



VB 3 (SHANGGUAN)VB 3 (SHANGGUAN)

LocalizaçãoLocalização:: nana frentefrente dodo ouvido,ouvido, nana bordaborda superiorsuperior dodo arcoarco zigomático,zigomático, acimaacima dodo pontoponto
XiaguanXiaguan (E(E 77))..

IndicaçãoIndicação:: odontalgiaodontalgia nono maxilarmaxilar superiorsuperior..

VB 4 (HANYAN)VB 4 (HANYAN)

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada abaixoabaixo dodo pontoponto TouweiTouwei (E(E 88),), nana bordaborda dodo cabelocabelo nana regiãoregião temporaltemporal..
IndicaçãoIndicação:: Hipertensão,Hipertensão, cefaléiacefaléia hemicraneanahemicraneana..

VB 5 (XUANLU)VB 5 (XUANLU)

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha entreentre osos pontospontos HanyanHanyan (VB(VB 44)) ee QubinQubin (VB(VB 77),), umum terçoterço dada distânciadistância
abaixoabaixo dodo HanyanHanyan (VB(VB 44))..

IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia hemicraneanahemicraneana..,, convulções,convulções, espaticidadesespaticidades..



VB 6 (XUANLI)VB 6 (XUANLI)

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha entreentre osos pontospontos HanyanHanyan (VB(VB 44)) ee QubinQubin (VB(VB 77),), umum terçoterço dede distânciadistância
acimaacima dodo pontoponto QubinQubin (VB(VB 77))..

IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia hemicraneanahemicraneana.. FaltaFalta dede motivação,motivação, desânimo,desânimo, disfaléiadisfaléia..

VB 7 (QUBIN)VB 7 (QUBIN)

LocalizaçãoLocalização:: aoao dobrardobrar aa orelhaorelha parapara baixo,baixo, nono ladolado ânteroântero--superior,superior, ondeonde aa orelhaorelha encostaencosta nana
bordaborda dodo cabelocabelo..

IndicaçãoIndicação:: Cefaléia,Cefaléia, parotidites,parotidites, inflamaçõesinflamações dede outrasoutras glândulasglândulas salivaressalivares..

VB 8 (SHUAIGU)VB 8 (SHUAIGU)

PontoPonto dede encontroencontro dodo VBVB comcom aa BexigaBexiga
LocalizaçãoLocalização:: aoao dobrardobrar aa orelhaorelha parapara baixo,baixo, ficafica 11,,55 polegadapolegada acimaacima dela,dela, nana bordaborda dodo cabelo,cabelo,

ondeonde oo pontoponto superiorsuperior dada orelhaorelha encostaencosta..
IndicaçãoIndicação:: Hipertensão,Hipertensão, cefaléia,cefaléia, afecçõesafecções auditivas,auditivas, zumbídoszumbídos



VB 9 (TIANCHONG)VB 9 (TIANCHONG)

LocalizaçãoLocalização:: 00,,55 polegadapolegada atrásatrás dodo pontoponto ShuaiguShuaigu (VB(VB 88),), 22 polegadaspolegadas acimaacima dada bordaborda dodo
cabelo,cabelo, acimaacima ee atrásatrás dada orelhaorelha..

IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia ,, acufenos,acufenos, secreção,secreção, convulsões,convulsões, epilepsia,epilepsia, contraçõescontrações muscularesmusculares
decorrentesdecorrentes dasdas crisescrises..

VB 10 (FUBAI)VB 10 (FUBAI)

Localização: Localização: 1 polegada abaixo e atrás do ponto Tianchong (VB 9), atrás e acima da orelha, 1 polegada abaixo e atrás do ponto Tianchong (VB 9), atrás e acima da orelha, 
na depressão, 1 polegada acima da borda do cabelo.na depressão, 1 polegada acima da borda do cabelo.

Indicação: Indicação: Cefaléia , acufenos, secreção.Cefaléia , acufenos, secreção.

VB 11 (QIAOYIN)VB 11 (QIAOYIN)

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada abaixoabaixo dodo FubaiFubai (VB(VB 1010 )) nono pontoponto quasequase centralcentral entreentre FubaiFubai (VB(VB 1010))
ee WanguWangu (VB(VB 1212)) nana depressãodepressão superiorsuperior ee posteriorposterior dodo processoprocesso mastóideomastóideo..

Indicação: Indicação: Hipertensão, síndrome cervical, acufenos, secreção.Hipertensão, síndrome cervical, acufenos, secreção.



VB 12 (WANGU) "Cabeça"VB 12 (WANGU) "Cabeça"

Ponto de encontro do VB com a Bexiga.Ponto de encontro do VB com a Bexiga.
Localização: Localização: na depressão pósterona depressão póstero--inferior do processo mastóideo, 0,7 polegada abaixo do inferior do processo mastóideo, 0,7 polegada abaixo do 

ponto Qiaoyin (VB 11).ponto Qiaoyin (VB 11).
Indicação: Indicação: Cefaléia hemicraneana, cefaléia, vertigem e insuficiência vertebrobasilar, Cefaléia hemicraneana, cefaléia, vertigem e insuficiência vertebrobasilar, 

sínfrome cervical, insônia.sínfrome cervical, insônia.sínfrome cervical, insônia.sínfrome cervical, insônia.

VB 13 (BENSHEN)VB 13 (BENSHEN)

Localização: Localização: acima da região frontal na borda do cabelo, e polegadas na lateral na linha acima da região frontal na borda do cabelo, e polegadas na lateral na linha 
central.central.

Indicação: Indicação: Cefaléia, vertigem, estupor, epilepsia, convulsões febris em crianças.Cefaléia, vertigem, estupor, epilepsia, convulsões febris em crianças.

VB 14 (YANGBAI)VB 14 (YANGBAI)

Localização: Localização: 1 polegada acima da linha da sobrancelha, perpendicular à pupila.1 polegada acima da linha da sobrancelha, perpendicular à pupila.
Indicação: Indicação: cefaléia, enfermidades oculares, paralisia facial periférica.cefaléia, enfermidades oculares, paralisia facial periférica.



VB 15 (LINQI) "Cabeça"VB 15 (LINQI) "Cabeça"

Localização: Localização: na linha vertical da pupila, 0,5 polegada acima da borda do cabelo, no na linha vertical da pupila, 0,5 polegada acima da borda do cabelo, no 
ponto médio entre Shengting (DM 24) e Touwei (E 8).ponto médio entre Shengting (DM 24) e Touwei (E 8).

Indicação: Indicação: Cefaléia, conjuntivites, queratites, rinites.Cefaléia, conjuntivites, queratites, rinites.

VB 16 (MUCHUANG)VB 16 (MUCHUANG)VB 16 (MUCHUANG)VB 16 (MUCHUANG)

Localização: Localização: 1 polegada acima do ponto Linqi (VB 15).1 polegada acima do ponto Linqi (VB 15).
Indicação:Indicação: Cefaléia, transtornos da refração, conjuntivite.Cefaléia, transtornos da refração, conjuntivite.

VB 17 ZHENGYINGVB 17 ZHENGYING

Localização: Localização: 1 polegada atrás do Muchuang (VB 16).1 polegada atrás do Muchuang (VB 16).

Indicação: Indicação: Hipertensão, odontalgia no maxilar superior.Hipertensão, odontalgia no maxilar superior.



VB 18 (CHENGLING)VB 18 (CHENGLING)

LocalizaçãoLocalização:: 11,,55 polegadapolegada atrásatrás dodo ZhengyingZhengying (VB(VB 1717))..

IndicaçãoIndicação:: Cefaléia,Cefaléia, vertigemvertigem..

VB 19 NAOKONGVB 19 NAOKONG

Localização: Localização: 1,5 polegada acima do Fengchi (VB 20), na borda lateral da protuberância 1,5 polegada acima do Fengchi (VB 20), na borda lateral da protuberância 

occipital, atrás do ponto Chengling (VB 18).occipital, atrás do ponto Chengling (VB 18).occipital, atrás do ponto Chengling (VB 18).occipital, atrás do ponto Chengling (VB 18).
Indicação: Indicação: Cefaléia tensional, conjuntivite.Cefaléia tensional, conjuntivite.

VB 20 (FENGCHI)VB 20 (FENGCHI)

Localização: Localização: abaixo da borda occipital na depressão entre os músculos trapézio e abaixo da borda occipital na depressão entre os músculos trapézio e 
esternocleidomastóideo, na margem do cabelo.esternocleidomastóideo, na margem do cabelo.

Indicação: Indicação: Todas formas de cefaléia, infecções das vias respiratórias,  hipertensão, Todas formas de cefaléia, infecções das vias respiratórias,  hipertensão, 
enfermidades cerebrovasculares, insuficiência vertebrovascular, sínfrome cervical.enfermidades cerebrovasculares, insuficiência vertebrovascular, sínfrome cervical.

VB 21 (JIANGJING)VB 21 (JIANGJING)

Localização: Localização: no ponto eqüidistante entre o Dazhui (DM 14) e o acrômio do ombro, 1 polegada no ponto eqüidistante entre o Dazhui (DM 14) e o acrômio do ombro, 1 polegada 
acima do ponto Tiliao (TA 15).acima do ponto Tiliao (TA 15).

Indicação: Indicação: Mastites, parto de curso lento, dor no ombro.Mastites, parto de curso lento, dor no ombro.



VB 22 (YUANYE)VB 22 (YUANYE)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas abaixoabaixo dada bordaborda dada axila,axila, nana linhalinha anterioranterior dada axila,axila, nono

quartoquarto espaçoespaço intercostalintercostal..

IndicaçãoIndicação:: NeuralgiaNeuralgia intercostal,intercostal, herpes,herpes, sintomassintomas asmáticosasmáticos..

VB 23 (ZHEJIN)VB 23 (ZHEJIN)

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada anterioranterior aoao pontoponto YuanyeYuanye (VB(VB 2222),), nono quartoquarto espaçoespaço intercostalintercostal..

Indicação: Indicação: Neuralgia intercostal, herpes zoster, sintomas asmáticos.Neuralgia intercostal, herpes zoster, sintomas asmáticos.



VB 24 (RIYUE)VB 24 (RIYUE)

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha dodo mamilo,mamilo, nana bordaborda inferiorinferior dada costela,costela, 44,,55 polegadaspolegadas acimaacima dodo

umbigoumbigo..

Indicação: Indicação: Enfermidades da Vesícula Biliar.Enfermidades da Vesícula Biliar.Indicação: Indicação: Enfermidades da Vesícula Biliar.Enfermidades da Vesícula Biliar.

VB 25 (JINGMEN)VB 25 (JINGMEN)

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha posteriorposterior dada axila,axila, nana bordaborda anterioranterior ee inferiorinferior dada pontaponta dada

décimadécima SegundaSegunda costela,costela, 00,,55 polegadapolegada acimaacima dodo umbigoumbigo..

Indicação: Indicação: Enterites crônica, dor lombar das últimas costelas.Enterites crônica, dor lombar das últimas costelas.



VB 26 (DAIMAI)VB 26 (DAIMAI)

LocalizaçãoLocalização:: aoao nívelnível dodo umbigo,umbigo, abaixoabaixo dodo pontoponto zhangmen,zhangmen, nana extremidadeextremidade dada décimadécima
primeiraprimeira costela,costela, ee emem cimacima dodo músculomúsculo oblíquooblíquo abdominalabdominal..

IndicaçãoIndicação:: MenstruaçãoMenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia, inflamaçãoinflamação crônicacrônica dosdos genitaisgenitais internosinternos
femininosfemininos..

VB 27 (WUSHU)VB 27 (WUSHU)

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas antesantes ee abaixoabaixo dodo pontoponto DaimaiDaimai (VB(VB 2626),), nono nívelnível dada GuanyuanGuanyuan (RM(RM
44)) nana frentefrente dada espinhaespinha ânteroântero--superiorsuperior dada ilíacailíaca..

IndicaçãoIndicação:: ProlapsoProlapso uterino,uterino, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia, hérniahérnia abdominaisabdominais externasexternas..

VB 28 (WEIDAO)VB 28 (WEIDAO)

LocalizaçãoLocalização:: 00,,55 polegadapolegada abaixoabaixo dodo pontoponto WushuWushu (VB(VB 2727),), nono ladolado ínferoínfero--anterioranterior dada espinhaespinha
ilíacailíaca ânteroântero--superiorsuperior..

IndicaçãoIndicação:: ProlapsoProlapso uterino,uterino, menstruaçãomenstruação irregular,irregular, leucorréia,leucorréia, hérniashérnias abdominaisabdominais externasexternas..



VB 29 (JULIAO) "Fêmur"VB 29 (JULIAO) "Fêmur"

LocalizaçãoLocalização:: locallocal eqüidistanteeqüidistante entreentre oo pontoponto maismais proeminenteproeminente dodo trocântertrocânter femuralfemural ee aa espinhaespinha
ilíacailíaca ânteroântero--superior,superior, nana bordaborda dodo músculomúsculo tensortensor dada fásciafáscia latalata..

IndicaçãoIndicação:: DorDor lombarlombar irradiadairradiada parapara aa perna,perna, paralisiaparalisia dada extremidadeextremidade inferiorinferior..

VB 30 (HUANTIAO)VB 30 (HUANTIAO)VB 30 (HUANTIAO)VB 30 (HUANTIAO)

LocalizaçãoLocalização:: nana nádega,nádega, nana linhalinha entreentre oo hiatohiato dada sacrasacra ee oo proeminenteproeminente dodo trocântertrocânter maiormaior;; umum
terçoterço dada distânciadistância laterallateral nana bordaborda inferiorinferior dodo músculomúsculo piriformepiriforme..

IndicaçãoIndicação:: DorDor nana regiãoregião lombosacra,lombosacra, isquialgia,isquialgia, transtornostranstornos motoresmotores dada extremidadeextremidade inferiorinferior..

VB 31 (FENGSHI)VB 31 (FENGSHI)

LocalizaçãoLocalização:: deixandodeixando--sese oo braçobraço ee aa mãomão caídoscaídos paralelamenteparalelamente àà coxa,coxa, oo pontoponto ficafica
correspondentecorrespondente aoao dedodedo médio,médio, istoisto é,é, nana laterallateral dada coxa,coxa, 77 polegadaspolegadas acimaacima dodo joelhojoelho nana bordaborda posteriorposterior
dodo músculomúsculo fásciafáscia latalata dodo fêmurfêmur..

IndicaçãoIndicação:: HemiplegiaHemiplegia dasdas enfermidadesenfermidades cerebrovasculares,cerebrovasculares, dordor ee parestesiasparestesias dasdas
extremidadesextremidades inferiorinferior..



VB 32 (ZHONDU) "Fêmur"VB 32 (ZHONDU) "Fêmur"

LocalizaçãoLocalização:: 55 polegadaspolegadas acimaacima dodo joelho,joelho, nana laterallateral dada coxa,coxa, nono tendãotendão dada fásciafáscia latalata..
IndicaçãoIndicação:: HemiplegiaHemiplegia dasdas enfermidadesenfermidades cerebrovasculares,cerebrovasculares, parestesiasparestesias dada extremidadeextremidade

inferiorinferior..

VB 33 (XIYANGGUAN)VB 33 (XIYANGGUAN)VB 33 (XIYANGGUAN)VB 33 (XIYANGGUAN)

LocalizaçãoLocalização:: nana bordaborda laterallateral dodo joelho,joelho, 33 polegadaspolegadas acimaacima dodo pontoponto YanglingquanYanglingquan (VB(VB 3434),), nana
depressãodepressão superiorsuperior dodo epicôndiloepicôndilo laterallateral dodo fêmurfêmur..

IndicaçãoIndicação:: DorDor nana regiãoregião dada articulaçãoarticulação dodo joelhojoelho ,, parestesiasparestesias nana pernaperna..



VB 34 (YANGLINGQUAN) VB 34 (YANGLINGQUAN) 

"Ponto Ho, pertence ao elemento Terra""Ponto Ho, pertence ao elemento Terra"

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada abaixoabaixo dodo joelho,joelho, nana depressãodepressão anterioranterior ee inferiorinferior dada cabeçacabeça dada fíbula,fíbula,
nana fásciafáscia dodo músculomúsculo perôneoperôneo longolongo..

IndicaçãoIndicação:: EnfermidadesEnfermidades dada VBVB ee viasvias biliaresbiliares (colecististes,(colecististes, colelitíases),colelitíases), dordor aa nívelnível dada
articulaçãoarticulação dodo joelho,joelho, hemiplegia,hemiplegia, hemiparestesiashemiparestesias ee dordor nana metademetade dodo corpo,corpo, devidodevido aa enfermidadesenfermidades
cerebrovascularescerebrovasculares.. PontoPonto MestreMestre dosdos MúsculosMúsculos..

VB 35 (YANGJIAO)VB 35 (YANGJIAO)

LocalizaçãoLocalização:: 77 polegadaspolegadas acimaacima dodo maléolomaléolo externoexterno nana bordaborda anterioranterior dada fíbulafíbula..
IndicaçãoIndicação:: TranstornosTranstornos psíquicospsíquicos ee parassomáticosparassomáticos (ação(ação sedante),sedante), enfermidadeenfermidade dada VB,VB, dordor nana

parteparte externaexterna dada pernaperna..

VB 36 (WAIQIU)VB 36 (WAIQIU)

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada atrásatrás ee aoao mesmomesmo nívelnível dodo pontoponto YangjiaoYangjiao (VB(VB 3535),), nana bordaborda posteriorposterior
dada fíbulafíbula..

IndicaçãoIndicação:: TranstornosTranstornos depressivos,depressivos, neuralgianeuralgia intercostalintercostal..



VB 37 (GUSNGMING) "Ponto Lo"VB 37 (GUSNGMING) "Ponto Lo"

LocalizaçãoLocalização:: 55 polegadaspolegadas acimaacima dodo pontoponto maismais altoalto dodo maléolomaléolo externo,externo, nana bordaborda anterioranterior
dada fíbulafíbula..

IndicaçãoIndicação:: Queratites,Queratites, glaucoma,glaucoma, cegueiracegueira noturna,noturna, sensaçãosensação dede tensão,tensão, dordor nana mamamama nana
fasefase inicialinicial dede umauma mastites,mastites, dordor ee perdaperda dede forçasforças nana pernaperna..

VB 38 (YANGFU)VB 38 (YANGFU)
"Ponto Jing, pertence ao elemento Fogo; "Ponto Jing, pertence ao elemento Fogo; 

Ponto de Filho"Ponto de Filho"

LocalizaçãoLocalização:: 44 polegadaspolegadas acimaacima dodo pontoponto maismais altoalto dodo maléolomaléolo externo,externo, nana bordaborda
posteriorposterior dada fíbulafíbula emem cimacima dada fásciafáscia dodo músculomúsculo perôneoperôneo longolongo..

IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia hemicraneana,hemicraneana, dordor laterallateral torácico,torácico, dodo flancoflanco ee extremidadeextremidade inferior,inferior,
hemiplegiahemiplegia nana enfermidadeenfermidade cerebrovascularcerebrovascular..



VB 39 (XUANGZHONG) VB 39 (XUANGZHONG) 
“Ponto do grande Lo de três Meridianos de Yang”“Ponto do grande Lo de três Meridianos de Yang”

LocalizaçãoLocalização:: 33 polegadaspolegadas acimaacima dodo pontoponto maismais altoalto dodo maléolomaléolo externoexterno nana depressãodepressão entre,entre,
aa fíbulafíbula ee osos tendõestendões perôneoperôneo longolongo ee curtocurto..

IndicaçãoIndicação:: HemiplegiaHemiplegia emem enfermidadesenfermidades cerebrovasculares,cerebrovasculares, síndromesíndrome cervical,cervical, dordor perdaperda dede
forçasforças nana pernaperna..

VB 40 (QIUXU) “Ponto Yuan”VB 40 (QIUXU) “Ponto Yuan”

LocalizaçãoLocalização:: nono ladolado anteroantero--inferiorinferior dodo maléolomaléolo externo,externo, nana depressãodepressão laterallateral dodo tendãotendão dodo
músculomúsculo extensorextensor digitaldigital longolongo..

IndicaçãoIndicação:: InflamaçõesInflamações ocularesoculares agudas,agudas, enfermidadesenfermidades dada VesículaVesícula Biliar,Biliar, dordor nono maléolomaléolo
externoexterno
..

VB 41 (LINQI) “Do pé”VB 41 (LINQI) “Do pé”
”Ponto Shu, pertence ao elemento Madeira””Ponto Shu, pertence ao elemento Madeira”

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão entreentre oo quartoquarto ee oo quintoquinto metatarsosmetatarsos..
IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia hemicraneana,hemicraneana, hemiplegiahemiplegia ee transtornostranstornos sensoriaissensoriais apósapós AVC,AVC, dordor nono

pé,pé, lombalgia,lombalgia, abdominalgiaabdominalgia..



VB 42 (DIWUHUI)VB 42 (DIWUHUI)

LocalizaçãoLocalização:: entreentre oo quartoquarto ee oo quintoquinto metatarsosmetatarsos atrásatrás dasdas articulaçõesarticulações metatarsometatarso--falangeaisfalangeais..
IndicaçõesIndicações:: PerdaPerda dede audição,audição, conjuntiviteconjuntivite agudaaguda..

VB 43 XIAXI VB 43 XIAXI 
“Ponto Jing, pertence ao elemento Água; ponto de Mãe”“Ponto Jing, pertence ao elemento Água; ponto de Mãe”“Ponto Jing, pertence ao elemento Água; ponto de Mãe”“Ponto Jing, pertence ao elemento Água; ponto de Mãe”

LocalizaçãoLocalização:: àà frentefrente dasdas articulaçõesarticulações metatarsometatarso--falangeaisfalangeais entreentre oo quartoquarto ee oo quintoquinto dedosdedos dodo
pépé..

IndicaçãoIndicação:: Hipertensão,Hipertensão, perdaperda dede audição,audição, enfermidadesenfermidades dada VesículaVesícula BiliarBiliar..

VB 44 (QIAOYIN)VB 44 (QIAOYIN)
“Ponto Jin, pertence ao Elemento Metal”“Ponto Jin, pertence ao Elemento Metal”

LocalizaçãoLocalização:: 00,,11 polegadapolegada pósteropóstero--laterallateral dodo leitoleito unguealungueal dodo quartoquarto dedodedo dodo pépé..
IndicaçãoIndicação:: CefaléiaCefaléia hemicraneana,hemicraneana, conjuntivitesconjuntivites..
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