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Conjuntivite

Os principais sintomas da conjuntivite são a vermelhidão, a secreção, a inflamação da mucosa
podendo ir até a quemose.
1 - Conjuntivite induzida pelo Vento-Calor
Ela é acompanhada de :
- fotofobia
- lacrimejamento
- cefaléia
- febrícula
- pulso superficial e rápido.
2 - Conjuntivite devido à uma plenitude do fogo do fígado e da vesícula biliar
- boca amarga
- febre forte
- pulso tenso.
3 - Conjuntivite crônica (acometimento do sistema "Coração-Pulmões")
- piorréia abundante
- aparecimento de capilares vermelhos
- prurido ocular
- sensação de calor nos olhos
- fotofobia
- fatiga dos olhos
- pulso superficial e amplo

A conjuntivite tem duas etiologias :

- Etiologia exógena : Ela é devido à uma infiltração superficial doVento-Calor que segue os Jing
Luo para acionar uma conjuntivite aguda, " Conjuntivite induzida pelo Vento-Calor".

- Etiologia endógena : "Conjuntivite devido à uma plenitude do fogo do fígado e da vesícula biliar".
Ela se origina em uma plenitude do Fogo do fígado e da vesícula biliar que atinge os olhos pela
via dos meridianos para acionar uma estagnação energético-sanguínea, responsável pela
doença. Esta plenitude é consequência de um abuso de álcool ou de distúrbios psico-afetivos. A
conjuntivite tem então a tendência de se tornar crônica no momento em que o fogo do fígado
acomete o sistema "Coração-Pulmões"

Geral

O tratamento consiste em utilizar os pontos do Cheou Yang Ming (GI), Tsou Tsiué Inn (F) como
pontos principais segundo a técnica de dispersão.
- Escolha dos pontos :
Hegu (4 IG)
Taichong (3 F)
Jingming (1 B)
Taiyang (9 PC)
Shangxing (23 VG)
A associação destes 5 primeiros pontos constitui uma fórmula específica do tratamento da
conjuntivite ; ela dissolve a estagnação energético-sanguínea e acalma as dores.
Os olhos são os locais da quintessência da energia do fígado, os meridianos Yang Ming (E, IG),
Tae Yang (ID, B) e Chao Yang (TA, VB) circulam lá. Por essa razão, utilizamos o Hegu (4 IG)
para harmonizar a energia Yang Ming (IG) com o objetivo de dispersar o calor .
O Taichong (3 F) ajuda a energia Tsiué Inn a diminuir o fogo do fígado.
O Jingming (1 B), ponto de reunião-encontro do Tae Yang (B) e do Yang Ming (E), tem o poder
de disseminar localmente o calor.
O Shangxing (23 VG) associado ao Taichong (3 F) (fazer sangrar) permite purificar o fogo e
dispersar o calor perverso.
Conjuntivite induzida pelo Vento-Calor acrescentar :
Shaoshang (11 P)
Conjuntivite devido à uma plenitude do fogo do fígado e da vesícula biliar, acrescentar :
Xingjian (2 F)
Xiaxi (43 VB)
Conjuntivite crônica (acometimento do sistema "Coração-Pulmões"):
Lieque (7 P)

