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Significado, descrição anatômica, ilustração, notas bibliográficas e
hiperlinks de cada ponto de medição no seu contexto (desta amostra)

3e 15 [224] PMS Articulationes membri superioris liberi (veja também Ge E; diferenciação:
3e 4 / Dü 5, Di 5 / Dü 8 / Kr 3 / Di 11 / Di 15, Kr 2, Dü 10 / Ni 27 / 3e 14)

no ângulo entre o Musculus levator scapulae e as fibras transversais do Musculus trapezius

Texto, fonte: IR, p.89 Imagem, fonte: BBII, p.143

Correlação com os odontones:
articulações ulnais dos dedos Dü 17b

articulações radiais dos dedos Di 19a

Produtos isopáticos para diferenciar: Articulatio
interphalanges

3e 16 = Dü 15 = Gbl 21 [198] PM Adenohypophysis (Lobus anterior) (veja também 3e G)

no ângulo entre a borda posterior do Musculus sternocleidomastoideus e a borda anterior do Musculus
scalenus posterior, 4 cun distal do ângulo superior do Trigonum cervicale posterius

Texto, fonte: IR, p.101 Imagem, fonte: IR, p.100

Correlação com o odonton: Dü 17b Produtos isopáticos: Wala

3e 16a [151] PM Nodi lymphatici cervicales laterales

Os vasos linfáticos dos PM Ly A, Ly F e Ly G fluem nele

no meio do Musculus sternocleidomastoideus, 1½ cun atrás do Gonion e ¼ cun cranial da linha horizontal
através do Gonion

Texto, fonte: IR, p.89 Imagem, fonte: IR, p.90
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3e 16a-1 [128] PM Nervus facialis (VII.) (PM para diferenciar: EAV 5, Ma 8-3, Dü 17a)

½ cun cranial e um pouco dorsal do 3e 16a no Musculus sternocleidomastoideus

Texto, fonte: IR, p.89 Imagem, fonte: IR, p. 92

Correlação com o odonton: Dü 17a
Produtos isopáticos para todos Nervi craniales:

Wala

Dü 16 [60] PM Pars capitis do Nervus vagus

entre a Pars sternale e a Pars claviculare do Musculus sternocleidomastoideus, na altura da Prominentia
laryngea, ½ cun acima do Dü 15

Texto, fonte: IR, p.33 Imagem, fonte: IR, p.34

Dü 19 [1] PM Auris externa com Meatus acusticus externus

no meio do Lobulus auricularis 

Texto, fonte: IR, p.37 Imagem, fonte: IR, p.38

Odonton: Dü 17a Produtos isopáticos: Heel

A EAV engloba pontos de medição de diferenciação para todas as especializações. As medições de rotina
fornecem quadros abrangentes que podem, em caso de necessidade, ser diferenciados em outros pontos de

medição, com produtos isopáticos ou conforme o Compêndio de diagnóstico diferencial EAV.
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Gbl 20 [60] PMS Pars sympathetica

no ângulo muscular entre a borda posterior do Musculus sternocleidomastoideus e a borda lateral do
Musclulus splenicus capitis na altura do Processus mastoideus

Texto, fonte: IR, p.11 Imagem, fonte: IR, p.100

Gbl 20a [198] PM Adenohypophysis (Pars intermedia) (veja também 3e G)

2 cun cranial do Gbl 21

Texto, fonte: IR, p.101 Imagem, fonte: IR, p.100

Correlação com o Odonton: Oka 2 Produtos isopáticos: Wala

He E1b = 8a-1 PM Plexus lymphaticus pericardiale*

medial no espaço articular entre o Os metacarpale quintum e a Phalanx proximalis do Digitus minimus, b
para volar

Texto, fonte: IR, p.23 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b
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He Fb = 8a PM Pericardium com Plexus lymphaticus subpericardiale*

no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Texto, fonte: IR, p.23 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b Produtos isopáticos: Wala

He F1b = 8-1 PM Vena cava inferior

no meio do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Texto, fonte: H+F, p.20 Imagem, fonte: H+F, p.21

Odontones: Dü 17a, Dü 17b Produtos isopáticos: Wala

He Gb = 8

li PM Valva atrioventricularis sinistra re PM Valva atrioventricularis dextra

no ângulo ósseo entre a Basis e o Corpus do Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Texto, fonte: IR, p.23 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

li re 
Produtos isopáticos: Wala Produtos isopáticos: Wala
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He Hb = 7a

li PM Crus sinistrum do Truncus re PM Nodus atrioventricularis

entre o Os hamatum e o Os metacarpale quintum, radial e b para volar

Texto, fonte: IR, p.21 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

li --- re 
Produtos isopáticos: Wala

He Ib = 7 PM Systema conducens cordis

entre o Os triquetrum e o Os hamatum, b para volar

Texto, fonte: IR, p.23 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b

He I1b = 6a

li PM Nodus sinu-atrialis, pars sinistra re PM Nodus sinuatrialis

na borda proximal do Os triquetrum, b para volar

Texto, fonte: IR, p.21 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b
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He Kb = 6 PM Myocardium

no ângulo ósseo do Processus styloideus ulnae, acima do Discus articularis da Articulatio radio-ulnaris
distalis, b para volar

Texto, fonte: IR, p.21 Imagem, fonte: IR, p.25

Odontones: Dü 17a, Dü 17b Produtos isopáticos: Wala

Kr Fb = 8a (veja também [187] Ly 10b)

li PM Ductus thoracicus re PM Truncus lymphaticus dexter*

no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale tertium, radial e b para volar

Texto, fonte: IR, p.81 Imagem, fonte: IR, p.82 

 li
Produtos isopáticos: Wala

Kr Gb = 8 PMS Venae (veja também [146] Lu 8, Ma 33, MiPa 10, Ni 5a, Le 7)

no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx media do Digitus medius, radial e b para volar

Texto, fonte: IR, p.81 Imagem, fonte: IR, p.82 

Produtos isopáticos para diferenciar: Vena vertebralis, Vena jugularis externa, Arteria e Vena ophthalmica

Odonton: Di 18a Produtos isopáticos: Heel
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Kr Hb = 7b PMS Systema lymphaticum (veja também todos os PM de [151] e o segundo PMS
Ly 11  para pacientes amputados)

entre o Os capitatum e o Os metacarpale III, ângulo ósseo radial, b para volar

Texto, fonte: IR, p.81 Imagem, fonte: IR, p.82 

Odontones: Ma 3-1, Ma 8-1 (parte Ma 8) Produtos isopáticos: Wala, Heel

Kr Ib = 7a PM Plexus coronarius cordis*

entre o Os lunatum e o Os capitatum, b para volar

Texto, fonte: IR, p.81 Imagem, fonte: IR, p.82 

Produtos isopáticos: Wala

Kr Kb = 7 PM Arteria coronaria

no espaço articular entre o Radius e o Os lunatum, b para volar, 1 cun medial do Os pisiforme

Texto, fonte: IR, p.81 Imagem, fonte: IR, p.82
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Lu 8 [146] PM Venae membri superiores

na transição entre o Corpus radii e o fim volumoso do Radius, acima da Arteria radialis, 1 cun distal do Lu 7

Texto, fonte: IR, p.119 Imagem, fonte: IR, p.122, 124 

Produtos isopáticos para diferenciar: Vena brachialis

Lu 8a PM Pars laryngea pharyngis (veja também [245] Ma 3b)

no início do Processus styloideus radii, palmar 

Texto, fonte: IR, p.123 Imagem, fonte: IR, p.124

Correlação com o Odonton: Ma 6

Lu 8b PM Larynx (veja também [55] KG 21)

um pouco distal do Lu 8a, na borda do Processus styloideus, ulnar, b não significa palmar 

Texto, fonte: IR, p.123 Imagem, fonte: IR, p.124

Correlação com o Odonton: Di 19a
Produtos isopáticos:

Wala
para diferenciar:
Ligamentum vocale
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Lu Hb = 9b PM Vasa lymphatica pulmonales profundi*

acima do espaço articular entre o Os metacarpale I e o Os trapezium, b para palmar

Texto, fonte: IR, p.123 Imagem, fonte: IR, p.124

Lu Ib = 9a PM Plexus bronchialis*

acima do espaço articular entre o Os scaphoideum e o Os trapezium, proximal do Turberculum ossis trapezii,
b para palmar

Texto, fonte: IR, p.123 Imagem, fonte: IR, p.124

Lu Kb = 9 PM Trachea (veja também [54] KG 19)

no ângulo ósseo entre o Processus styloideus radii e o Os scaphoideus

Texto, fonte: IR, p.123 Imagem, fonte: IR, p.124

Correlação com o Odonton: Di 19a Produtos isopáticos: Wala

Ly 4a PM Linfas do Oesophagus

na ponta do Processus styloideus radii

Texto, fonte: IR, p.187 Imagem, fonte: IR, p.184
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Ly 4b PM Linfas do Larynx e da Pars laryngea pharingis

no Processus styloideus radii, proximal do Ly 4a

Texto, fonte: IR, p.187 Imagem, fonte: IR, p.184

Ly 5 p-PMS Vasa lymphatica cardiales*

no ângulo ósseo do Corpus radii e da Pars distalis radii na altura do Lu 8

Texto, fonte: IR, p.187 Imagem, fonte: IR, p.184

Ly 11 PMS Systema lymphaticum (substitui Kr Hb para pacientes amputados)

2 cun acima da Clavicula, na borda lateral do Musculus sternocleidomastoideus, na borda inferior do
Musculus omohyoideus venter inferior, no Trigonum omoclaviculare

Texto, fonte: IR, p.191 Imagem, fonte: IR, p.193

Ly 12 [151] PMS Vasa lymphatica epigastrica e Nodi lymphatici coeliaci (veja também Ly
7a)

entre a borda proximal do Musculus trapezius e a borda posterior do Musculus scalenus posterior, 2 cun acima
da Scapula

Texto, fonte: 850 MP, p.37 Imagem, fonte: IR, p.193
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Ly 13 [151] PMS Vasa lymphatica mesogastrica, Nodi lymphatici hepatici (veja também
MiPa 18) e Nodi lymphatici vesicae biliaris com Ductus* (veja também MiPa 14 re)

no Musculus trapezius, 4 cun lateral da Linea mediana posterior, na altura do Processus spinosus da Vertebra
cervicales VI

Texto, fonte: IR, p.195 e 850 MP, p.37 Imagem, fonte: IR, p.194

Ly A = 1.  PM Tonsilla palatina (veja também [0] Ma 8b) inclusive o espaço peri e
retrotonsilar que flui nos Nodi lymphatici cervicales laterales (veja [151] 3e 16a)

na Tuberosits phalangis distalis do Pollex, radial 

Texto, fonte: IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.184

Odontones: Oka 2, Uka 2

Ly A1 = 1.1 PM Linfas do Auris, Ponto indicador importante

(diferenciação com os PM do [1] Dü 19, 3e 16a-2, 3e 16b, 3e 17, 3e 17a, 3e 17b, 3e 18, Di 18-1)

no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx distalis do Pollex, radial 

Texto, fonte: IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.184
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Ly D = 1.2 PMC As cinco tonsilas do anel linfático de Waldeyer =  Tonsilla palatina (veja
Ly A e Ma 8b), Tonsilla pharyngealis ([9] Di 18-2), Tonsilla tubaria (veja Ly E e Di 18), Tonsilla

lingualis (veja Ma 3a) e Noduli lymphatici laryngis  (veja [9] Di 17 e KG 23c)

no ângulo ósseo Caput - Corpus da Phalanx proximalis do Pollex, radial

Texto, fonte:  IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.184

Ly E = 1a PM Tonsilla tubaria (como [12] Di 18)

no ângulo ósseo Basis - Corpus da Phalanx proximalis do Pollex, radial 

Texto, fonte: IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.185

Odontones: Di 18a, Di 19a Produtos isopáticos: Wala

Ly F = 2 PM Linfas da Maxilla e Mandibula, parte dos Nodi lymphatici cervicales
laterales (veja [151] 3e 16a), Ponto indicador importante (diferenciação com os PM

de [13] GG 25, Oka 1, Oka 2, Ma 7, Di 19a, Ma 6, Dü 17b, Dü 18b, KG 24, Uka 1, Uka 2, Ma 8, Ma 8-1, Di
18a, Dü 17a)

no ângulo ósseo Caput - Corpus do Os metacarpale I, radial 

Texto, fonte: IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.184

Produtos isopáticos para diferenciar: Alveoli dentales, Dens, Gingiva, Periodontinum, Pulpa dentis,
Mandibula (feti), Maxilla (feti) 

PM para diferenciar: [128] Gbl 3 Nervus trigeminus

No atlas são mencionadas todas as correlações entre os Odontones (= unidade funcional de dente e
periodonto) e órgãos. No Compêndio de diagnóstico diferencial EAV há ainda mais quadros sinóticos.

Amostra do "Atlas interativo de todos os pontos de medição EAV"

14

https://www.periodensystem.ch/eavDD_portugues.html


Ly F1 = 2a  PM Linfas dos Olhos, Ponto indicador importante

(diferenciação: todos os PM de [29] especialmente 3e 21, Gbl 1)

no meio do Os metacarpale I, entre Ly F e Ly G, radial

Texto, fonte: Supp.2, p.22 Imagem, fonte: IR, p.184

Produtos isopáticos para diferenciar: Musculus oculi

Ly G = 3 PM Linfas da Cavitas nasi e Sinus paranasales, parte dos Nodi lymphatici
cervicales laterales (veja [151] 3e 16a), Ponto indicador importante (diferenciação com

todos os PM do [45] Di 19, Di 20, Bl 2, Ma 5, GG 23a, EAV 1 = 2, EAV 3, EAV 4)

no ângulo ósseo Basis - Corpus do Os metacarpale I, radial

Texto, fonte: IR, p.185 Imagem, fonte: IR, p.184

Correlação com os Odontones: Di 18a, Di 19a, Oka
1, Uka 1

Produtos isopáticos para diferenciar: Membrana
sinuum paranasalium, Tunica mucosa nasi, Mucosa

nasalis

Ly K = 4 PM Vasa e Nodi lymphatici mediastinales e pulmonales (veja também Kr Fb ou
[151] MiPa 20, Ma 12a, MiPa 19)

entre o Processus styloideus radii e o Os scaphoideum

Texto, fonte: IR, p.187 Imagem, fonte: IR, p.184
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Circulação do sangue: os pontos de medição do coração no contexto
(artérias, veias, linfas, inervação)

52 He F1b Vena cava inferior <<< Le D1 PM na versão completa (43)
53 He D1 PM na versão completa <<< Ma 42b PM na versão completa (5)
54 He E re PM na versão completa
55 He Gb re Valva atrioventricularis dextra
56 He A re PM na versão completa >>> Lu
57 He E li PM na versão completa <<< Lu
58 He Gb li Valva atrioventricularis sinistra

59
He A li PM na versão completa >>> Kr B PM na versão completa >>> Kr A PM na versão completa [141] Lu 7, Ma
12, Ma 32

60 He Ib Systema conducens cordis
61 He I1b li Nodus sinu-atrialis, pars sinistra / re Nodus sinuatrialis
62 He Hb re Nodus atrioventricularis
63 He Hb li Crus sinistrum Truncus
64 He Kb Myocardium (...) + Kr Kb Arteria coronaria

Kr Gb Venae [146] Lu 8, Ma 33, MiPa 10, Ni 5a, Le 7
Kr Hb Systema lymphaticum [151]
[144] Le 5 = MiPa 6 = Ni 8 PM na versão completa
Al D PM na versão completa

Os pontos de medição desta amostra: Todos os 960 PM da versão completa:

 3e 15, 16, 16a,  16a-1

 Dü 16, 19, 15

 Gbl 20, 20a, 21

 He E1b, Fb, F1b, Gb, Hb, Ib, I1b,  Kb

 Kr Fb, Gb, Hb, Ib,  Kb

 Lu Hb, Ib, Kb, 8, 8a, 8b

 Ly A, A1, D, E, F, F1, G, K, 4a, 4b, 5, 11, 12,  13
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III Manus dexter palmaris

 Lu Hb, Ib, Kb, 8, 8a, 8b /  Kr Fb, Gb, Hb, Ib, Kb /  He E1b, Fb, F1b, Gb, Hb, Ib, I1b, Kb

 Ly A, A1, D, E, F, F1, G, K, 4a, 4b, 5

1 Radius, 2 Ulna, 3 Os triquetrum. 4 Os lunatum. 5 Os scaphoideum. 6 Os trapezium.

7 Os trapezoideum.  8 Os hamatum
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XII Regiones sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis et posterior, auris externa

 Dü 16, 19 /  Gbl 20, 20a /  Ly 11, 12, 13 /  3e 15, 16a, 16a-1 / 3e 16 = Dü 15 = Gbl 21

1 M. sternocleidomastoideus, 2 M. omohyoideus, 3 M. trapezius, 4 M. scalenus posterior, 5 M. splenius capitis
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Índice Significado de todos os pontos de medição
e todos os produtos isopáticos comercializados para a diferenciação. O índice está completo, adaptado aos

pontos de medição (quadros sinópticos III & XII) e produtos isopáticos dessa  amostra.

Adenohypophysis lobus anterior, pars intermedia

Alergias  do corpo inteiro, cavidade bucal, nariz e seios
paranasais, A.dos órgãos da  cabeça, Collum, Pelvis, Abdomen,
Thorax  A. da cútis  dos  braços,  cabeça da parte inferior /
superior do corpo,  pernas

Alveoli dentales  (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10,
Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17), pulmonis

Amnion

Ampulla caniculi, tubae uterina

Antrum pyloricum

Anus

Aorta abdominalis, thoracica

Aparelho lacrimal

Appendix vermiformis

Arachnoidea mater spinalis

Archaecerebellum

Arcus aortae  com Ganglia cardiaca

Arteria (Arteriae) e Vena ophthalmica (primeiro, segundo),
basilaris, brachialis, carotis communis, externa, interna,

cerebri media, coronaria, femoralis, lienalis, mesenterica
superior, pancreaticoduodenales, poplitea, pulmonalis,
renalis, tibialis posterior, membri inferiores, superiores

Arteriosclerose

Articulatio (Articulationes) acromioclavicularis, atlanto-axialis,
cinguli pectorales, pelvici, coxae (primeiro, segundo,  terceiro),
genus pars  laterale, posterior, humeri (primeiro, segundo,
terceiro), humeroradialis, humero-ulnaris, interphalanges,
mediocarpalis, membri  inferioris liberi (primeiro, segundo),

superioris liberi ( primeiro, segundo), radiocarpalis, pars
radialis, radio-ulnaris proximalis, sacro-iliaca,
sternoclavicularis, subtalaris, talocalcaneonavicularis,
talocruralis (primeiro,  segundo,  pars lateralis),
temporomandibularis  pars inferior, superior

Auris externa, interna, media

Brachium colliculi inferioris, superioris

Bronchi  (primeiro,  segundo)

Bronchioli

Bulbus olfactorius

Bursa articulationis  coxae  (primeiro, segundo,  terceiro) cubiti
(primeiro, segundo, terceiro), humeri (primeiro, segundo,
terceiro), praepatellares (primeiro, segundo, terceiro), omentalis
pars anterior, posterior

Membrana  labyrinthi ethmoidales, sinus frontalis, maxillaris,
sphenoidalis, paranasalium, synovialis, tympanica

Meninges (primeiro,  segundo)

Meniscus (primeiro, segundo, terceiro)

Meridiano da vesícula biliar

Mesencephalon (primeiro, segundo),  centro do ritmo de
sono-vigília

Metabolismo do  ácido úrico,  carboidratos,  gordura,  proteases
e proteínas,

Mucosa nasalis

Musculus (Musculi) buccinator, deltoideus, glutaei, iliopsoas,
masseter, membri inferioris, superioris, occipitofrontalis venter
frontalis, oculi (primeiro, segundo), orbicularis oris, pectoralis,
recto-urethralis, rectovesicalis, rectus abdominalis,
sacrospinalis, soleus, sternocleidomastoideus

Myocardium

Nervus  (Nervi) abducens (VI.), acessorius (XI.), craniales,
facialis (VII.), femoralis, glossopharyngeus (IX.),

hypoglossus (XII.), intercostales, ischiadicus,  laryngeus
recurrens superior, lingualis, medianus, membri inferioris,
superiores, oculomotorius (III.), olfactorius (I.), ophthalmicus,
opticus (II.) (primeiro,  segundo), peronaeus, phrenicus,
pudendus, radialis, splanchnicus  major, minor, tibialis,
trigeminus (V.), trochlearis (IV.), ulnaris, vagus (X.),  fibrae
praeganglionales do Mesencephalon, nucleus dorsalis, pars
abdominale, capitis, cervicale, pectorale, plexus gastricus
anterior, posterior, oesophagealis, pharyngealis, pulmonalis, rami
coeliaci, hepatici, renales, splanchnici pelvini,
vestibulocochlearis (VIII.)

Neurohypophysis (Lobus posterior)

Nodi lymphatici aortici, bronchomediastinales  inferiores,
bronchopulmonales, cardiaci, cervicales  laterales, coeliaci

(primeiro,  segundo), gastrici dextri, sinistri,
gastroomentales, hepatici ( primeiro, segundo), hypogastrici
(primeiro, segundo), ileocolici (primeiro, segundo), iliaci
(primeiro, segundo, externi), inguinales, laryngis (primeiro,
segundo), lumbalis, mediastinales anteriores, posteriores,
mesenterici inferiores, mesocolici (primeiro, segundo,  da Radix
mesenterici), do Fundus ventriculus, pancreatici, caudales
(primeiro, segundo), pancreaticoduodenales (primeiro, segundo),
pancreosplenici, paracardiales, pararectales, parasternales,
pelvini regio sacralis e coccygeale, phrenici, portae hepatis,
pumonales, pylorici, sigmoidei, splenici (primeiro, segundo),
sternales, tracheales, tracheobronchiales superiores, vesicae
biliaris com Ductus ( primeiro, segundo)

Nodus atrioventricularis, sinuatrialis, sinu-atrialis
pars sinistra

Nucleus pulposus, ruber

Oculus pars anterior, posterior

Amostra do "Atlas interativo de todos os pontos de medição EAV"

19



Caecum

Calices renales

Canaliculus

Canalis analis  (primeiro,  segundo)

Capsula fibrosa  glandula thyroidea, perivascularis, Ren

Caput e Corpus pancreas, pars endocrina

Cartilago articularis  coxae (primeiro, segundo,  terceiro),
genus (primeiro,  segundo, terceiro), humeri (primeiro,
segundo, terceiro)

Cauda pancreatis,  pars endocrina

Cavitas  nasi pars laterale, mediale, superior, tympanica

Cavum tympani

Celulas do Processus mastoideus

Cellulae  ethmoidales, hepatis

Cerebellum lobus anterior, posterior

Cerebrum frontalis,  occipitalis, regio motorica

Cervix uteri, vesicae

Chiasma opticum  (primeiro,  segundo)

Choiroidea  (primeiro,  segundo)

Cicatriz  do Integumentum commune

Circulação

Circulus arteriosus cerebri

Cisterna chyli

Cochlea

Colliculus inferior, seminalis (primeiro, segundo), superior

Colon ascendens, descendens, sigmoideum, transversum pars
sinistra, dextra

Columna  anterior cervicalis, lumbalis, cervicalis, lumbalis,
posterior (primeiro, segundo, terceiro,  quarto), thoracica,
vertebralis (primeiro, segundo)

Coração

Cornea

Corpus  amygdaloideus  do Cortex limbicus, ciliare, gastricus
pars dextra, sinistra, geniculatum laterale, mediale, luteum,
pineale (primeiro, segundo), striatum, uteri, vesicae, vitreum
(primeiro,  segundo)

Oesophagus pars  inferior (primeiro, segundo), superior
(primeiro, segundo)

Omentum majus

Onyx (primeiro, segundo)

Os coccyges, petrosum, sacrum, temporale pars petrosa

Ossicula auditus

Ostium  abdominale tubae uterina, cardiacum

Ovarium (primeiro, segundo)

Pallido-Striatum

Palpebra (primeiro, segundo)

Pancreas pars endocrina (primeiro, segundo), exocrina

Papilla duodenum, renales

Parametrium

Parenchyma pulmonis

Pars  laryngea, nasalis, oralis pharyngis, pallida (= Globus
pallidus), parasympathetica fibra praeganglionales da Pars
sacrale, pars cranialis, plexus hypogastricus inferior,

sympathetica nervus phrenicus, pars  abdominalis  (plexus
ovaricus, testicularis), capitis, cervicale, pectorale, pelvica, plexus

 gastricus superior,  hypogastricus inferior plexus  gastricus

superior,  hypogastricus inferior plexus  gastricus superior,

hypogastricus inferior plexus  gastricus superior,
hypogastricus inferior

Patella (primeiro, segundo, terceiro)

Pedunculus cerebri

Pelvis renalis

Penis (primeiro, segundo)

Pericardium

Periodontinum (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11,
Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Periosteum

Peritoneum  do Duodenum (pars  ascendens, descendens,
horizontalis, superior), Gaster, Hepar, Ileum, Intestinum crassum,
Jejunum, Pancreas, Ren, Splen, Vesica urinaria,  vesícula biliar

Pharynx

Pia mater encephali, spinalis

Placenta fetalis, hominis, materna, pars uterina

Pleura
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Cortex  glandula suprarenalis, limbicus Gyrus cinguli,
Hippocampus, Telencephalon, renalis

Crus sinistrum  do Truncus

Curvatura gastrica major, minor

Cutis feti feminina, masculina

Degeneração epitelial, do tecido conjuntivo nos órgãos do

Abdomen,  cabeça (primeiro, segundo), Caput, Collum, corpo

inteiro (primeiro,  segundo), Pelvis, Thorax, dos  órgãos do
Abdomen (primeiro,  segundo), Collum (primeiro, segundo),  corpo
inteiro, Pelvis (primeiro, segundo),  Thorax (primeiro, segundo), da
Tunica mucosa,  parenquimatosa

Dens  (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13,
Z14, Z15, Z16, Z17)

Dentes canini inferiores (primeiro, segundo), superiores
(primeiro,  segundo), incisivi inferiores (primeiro,  segundo),
superiores (primeiro,  segundo), molares inferiores (primeiro,
segundo), superiores (primeiro,  segundo), praemolares
inferiores (ambos,  PRIMEIRO, SEGUNDO), superiores (ambos,
PRIMEIRO, SEGUNDO), serotinus inferior (primeiro, segundo),
superior (primeiro, segundo)

Diaphragma pelvis, urogenitale

Diencephalon (primeiro,  segundo),  centro para profundidade
do sono

Disci intervertebrales cervicales, feti, lumbales, thoracici

Disfunção vegetativa causada por uma degeneração de um
órgão

Ductus  (Ductuli) biliferi  do  Lobus hepatis dexter, sinister,
choledochus, cysticus, deferens (primeiro,  segundo),

hepaticus communis, dexter, hepaticus communis, dexter,

hepaticus communis, dexter, sinister, interlobulares,

nasolacrimalis, pancreaticus, thoracicus pars cervicales

Duodenum  pars ascendens, descendens, horizontale, superior

Dura mater encephali, spinalis

Endocardium

Endometrium

Epididymis (primeiro,  segundo)

Erythrocyten

Espaço retromolar da Mandibula, Maxilla

Excavatio recto-uterina, rectovesicalis

Degeneração gordurosa dos órgãos e vasos no  Abdomen
(nefrose lipóide, degeneração gordurosa do fígado, lipomatose do
pancreas), Caput  (esclerose cerebral, encefalomalacia),  corpo
inteiro, Thorax  (coração gorduroso)

Femur

Plexus aorticus abdominalis, thoracicus, brachialis,
bronchialis, cardiacus, brachialis, bronchialis, cardiacus,

cavernosus clitoridis, penis, coeliacus, coronarius cordis,
deferentialis, hepaticus, hypogastricus  superior, iliaci, lienalis,
lumbalis, lymphaticus  aorticus, axillaries, myocardiale,

pericardiale, subendocardiale, subpericardiale,
mediastinalis, mesentericus inferior, superior, pancreaticus,
prostaticus, rectalis inferiores, medii, renalis, suprarenalis,
uterovaginalis, venosus  prostaticus, rectalis, uterovaginalis,
vesicalis

Pons (primeiro, segundo)

Ponto associado  Circulação,  Coração, Diaphragma, Gaster,
Glandulae endocrinae, Hepar, Intestinum crassum, Intestinum
tenue, KG (primeiro, segundo), Musculus sphincter ani, Pancreas,
Pulmo, Ren, Splen, Tunica muscularis vesicula urinaria, Vesica
biliaris, Vesica urinaria, Haema

Ponto de alarme  Circulação, Coração, Gaster, Glandulae
endocrinae, Hepar, Intestinum crassum, Intestinum tenue,
Pancreas, Pulmo, Ren, Splen, Vesica biliaris (primeiro, segundo),
Vesica urinaria

Portio vaginalis cervicis

Processo degenerativo no Peritoneum,  em toda a pleura

Produção de enzimas:  carboidrasas, esterases e lipases,
nucleases,  proteinas

Prostata

Protrombina, duração do exame de (Valor do Quick)

Pulmo

Pulpa dentis  (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12,
Z13, Z14, Z15, Z16, Z17)

Punctum

Pylorus

Radiato optica

Radii medullares

Reação  da Vasa lymphatica a uma degeneração de um órgão,

reação alérgica das  articulações,  Integumentum commune,

tóxica-focal  (das articulações),  vegetativa

Rectum (primeiro, segundo)

(Regio) substantia nigrae (primeiro, segundo, terceiro)

Ren

Reticulum  do Splen, sistema reticuloendotelial

Retina (primeiro, segundo)

Saccus lacrimalis

Sclera

Septum nasi
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Flexura  coli dextra, sinistra, duodenojejunalis

Folliculi lymphatici  aggregati intestinum tenue,  splenici
estão reagindo a uma exposição da Vasa lymphatica no
Collum e Thorax,  Abdomen e Pelvis

Formatio reticularis  (primeiro, segundo, terceiro)  do
Mesencephalon

Fornix pharynges

Fundus gastricus, vesicae

Funiculus umbilicalis

Galea aponeurotica

Ganglia phrenica

Ganglion  cervicale medium, superius, cervicothoracicum
inferius, ciliare, oticum, pterygopalatinum, submandibulare

Gaster

Gingiva  (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13,
Z14, Z15, Z16, Z17)

Glandula bulbo-urethralis, lacrimalis, mammaria (primeiro,
segundo, terceiro,  quarto), parathyroidea (primeiro,  segundo),
parotidea, sublingualis (primeiro,  segundo), submandibularis,
suprarenalis (primeiro,  segundo), thyroidea (primeiro,
segundo), vestibularis major, endocrinae, linguales

Glomeruli

Granulocyten

Haema

Haemolymphonodi

Hepar

Hypophysis

Hypothalamus

Ileum pars dextra, sinistra

Indica  processos degenerativos e destrutivos no corpo  (o
sistema básico de Pischinger),  estresse geopático

Integumentum commune do  Caput com Capilli,  Membri
inferiores, superiores, e  da  parte  inferior /  superior  do corpo

Intestinum crassum, tenue

Iris

Jejunum

Labyrinthus membranaceus, osseus

Lacum

Sinus aortae, caroticus, cavernosus, frontalis, maxillaris,
prostaticus, sphenoidalis, splenicus

Sphincter ani

Splen

Substantia alba (primeiro, segundo, terceiro), gelatinosa
(primeiro, segundo, terceiro)

Systema conducens cordis, lymphaticum ( primeiro,
segundo), nervosum autonomicum pars autonomica, centrale,

periphericum, sceletale pars ossea, urogenitale

Telencephalon

Tendo

Testis (primeiro, segundo)

Thalamus opticus

Thymus (primeiro, segundo)

Trigonum vesicae

Tonsilas do anel linfático de Waldeyer

Tonsilla lingualis, palatina ( primeiro, segundo,

terceiro), pharyngealis (primeiro, segundo, terceiro),
tubaria (primeiro, segundo, terceiro)

Trachea (primeiro, segundo)

Truncus  (Trunci) bronchomediastinales, coeliacus, encephali
(primeiro, segundo), intestinales,  do Intestinum tenue,

jugularis, lumbalis, lymphaticus dexter ( primeiro, segundo),
subclavius

Tuba auditiva, eustachii, uterina pars interstitialis

Tuber cinereum

Tubuli renales contorti, recti

Tumores benignos do tecido conjuntivo,  papilomas,  pólipos

Tunica conjunctiva, fibrosa (Hepar),mucosa coli (primeiro,
segundo), intestini tenuis (primeiro, segundo), labyrinthi
ethmoidales, nasi (primeiro, segundo), recti (primeiro, segundo),
sinus frontalis,  maxillaris, paranasalis, sphenoidalis, ventriculus

(primeiro, segundo), vesicae urinariae (primeiro, segundo)

Urethra anterior, feminina, masculina,  pars abdominalis,
posterior

Uterus

Vagina (primeiro, segundo)

Vaginae synoviales tendinum  (manus et pedis)

Valva  aortica, atrioventricularis dextra/sinistra, trunci
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Lamina tectalis

Larynx (primeiro, segundo)

Lens

Ligamentum  latum uteri com Parametrium, longitudinale
anterius, posterius, vocale (primeiro, segundo)

Linfas do Auris, Cavitas nasi, Larynx, Mandibula,
Maxilla, Oculus, Oesophagus, Pars laryngea

pharingis, Sinus paranasales

Lingua (primeiro,  segundo)

Liquor cerebrospinalis

Lobuli hepatis

Lobus  prostatae  dexter  / sinister, medius, frontalis,
occipitalis, parietalis, temporalis

Lymphocyten

Macula lutea

Mandibula (feti) (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10)

Maxilla (feti) (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10)

Meatus acusticus externus

Medulla glandula suprarenalis, oblongata (primeiro, segundo),
ossium, renalis, spinalis, cervicalis, lumbalis, sacralis,
thoracica

Vasa  e Nodi lymphatici mediastinales, pulmonales,
splenici

Vasa lymphatica antebrachii, cardiales, cruralis, digiti,
pedis, ductus deferens, epididymis, epigastrica, gastrica,
glandula mammaria (primeiro, segundo),  endocrinae (primeiro,
segundo), suprarenalis, hepatici, interiores  do Hepar,
Pancreas, Splen, manii, membri inferioris, superioris,

mesogastrica, Ren, colon ascendens,  descendens,
sigmoideum,  transversum pars dextra/sinistra, ductus
choledochus, cysticus,  hepaticus communis, duodenum pars
anterior, ascendens, descendens, horizontalis, flexura coli dextra,
Ileum terminale, Integumentum commune, Jejunum,
Peritoneum  do  Gaster, Hepar, Intestinum crassum / tenue,
Pancreas,  Splen, Vesica biliaris (primeiro, segundo),  urinaria
(primeiro, segundo), Pleura, Thorax, Ovarii, Pedis, Penis,
Prostatae, pulmonales profundi, rectales, testis, tubae
uterina, uretra feminina, masculina, uteri, vagina, vasorum,
vesicula seminalis, Excavatio recto-uterina, recto-vesicalis

Vena ( Venae) abdominales, brachialis, cava inferior,
superior, centrales, colica dextra, sinistra, cystica, hepatica,
iliaca communis, jugularis  externa, gastrica, lienalis, membri
inferiores, superiores, mesenterica inferior, superior,
oesophageales, pelvis, portae hepatis, poplitea, renalis,
saphena magna, tibialis anterior, posterior, vertebralis,
femoralis

Vertebra cervicalis, coccygea,  lumbalis, sacralis, thoracica

Vesica biliaris, urinaria

Vesicula seminalis (primeiro, segundo)

Cursos de EAV

Os seguintes detalhes (em escala real) da versão para impressão - completa no atlas -
correspondem a mesma seleção dos pontos de medição na amostra; comparar com a outra

versão publicada do sistema periódico da EAV (páginas 3 e 4).

© Todos os direitos reservados Dario Läuppi ®
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