
Acupuntura 
Abdominal na 
Paralisia Facial



Paralisia Facial na medicina ocidental:

-Periférica

-Central.



Paralisia Central - Sistema Nervoso Central.

Paralisia Periférica - Danos nos Nervos

Periféricos.



Podemos observar algumas alterações, tais como:

* dor na região ou intumescimento;

* dificuldade em mover sobrancelha ao tentar franzi-las;

* desaparecimento das pregas frontais e do sulco nasolabial;

* desvio do olho e dificuldade em fechar o olho;

* desvio da boca;







O sistema de acupuntura abdominal foi

idealizado pelo Dr. Bo Zhi Yun, onde

estudou profundamente até que o sistema

fosse desenvolvido, em 1972.





Qual a importância do

ABDOMEM

para a

MEDICINA CHINESA?



- ZANG FU: 

Estômago, intestinos, rins, fígado, vesícula

biliar, baço e bexiga.

- UMBIGO.



A região abdominal também é conhecida como

segundo cérebro dos seres humanos. Pois ficou

identificado cientificamente e internacionalmente

como Enteric Neurvous System (ENS) ou Sistema

Nervoso Entérico (SNE).



SNE é formado por inúmeros circuitos neuronais

complexos, presentes no trato gastrointestinal, em

conjunto com o sistema nervoso simpático e

parassimpático, sendo considerado como a terceira

divisão do sistema nervoso autônomo.



SNE contém neurônios sensitivos, interneurônios e

neurônios motores. Sendo assim, com todo esse circuito

pode automaticamente perceber a tensão e o ambiente

químico no intestino e regular o tônus dos vasos

sanguíneos, a motilidade, secreção e transporte de fluidos.



O que é Paralisia Facial na 

MEDICINA CHINESA?



É causada pelo vazio do Qi dos Canais e dos Colaterais

fazendo com que o Vento-Frio perverso penetre aos

Canais Yangming da mão e Shaoyang da mão, causando

obstrução na circulação destes, provocando má nutrição

dos tendões levando ao relaxamento muscular.



O que é acupuntura 

ABDOMINAL?



É um microssistema que através da sua representação

HOLOGRÁFICA irá representar o organismo como

um todo.





Como tratar ?



Yin Qi Gui Yuan - direcionar o Qi de volta à Origem.

R17 - lateral da região cervical baixa, transição cervicobraquial.

R19 - região lateral da cabeça, mais especificamente a região da

orelha.

VC12 - região da cabeça como um todo.
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fēng wéi bǎi bìng zhi zhǎng


