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Manual de Utilização E-Atlas

1. Iniciando o Uso
O E-atlas inicia-se no Meridiano
“Pulmão”, visão geral. Para
alterar o Meridiano, clique na aba
“Meridiano”, como demonstra a
figura ao lado:
Uma lista com os 14 meridianos,
surgirá. Clique no meridiano
desejado:
Aparecerá a visão geral deste
meridiano e uma lista, com todos os
seus pontos.

2. Navegando entre os pontos
• você pode clicar no ponto desejado
na lista:

• Você pode ir para o próximo ponto
ou para o ponto anterior, utilizando
os botões de navegação, ou
simplesmente digitar o nome do
ponto na caixa de texto, no final da
lista:
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Outra opção é navegar entre os
pontos, através dos botões, no
canto superior direito da tela:

3. Pontos citados - “Combinação e Tratamento”
Para visualizar o ponto
basta clicar sobre o
mesmo.

4. Utilizando o Índice
Clique na aba Índice, conforme imagem
ao lado:
Aparecerá uma lista com todos os
sintomas e indicações. Para visualizar
os pontos relacionados, clique sobre
o item desejado. Uma lista de pontos
associados a esta indicação, aparecerá:
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Na parte inferior da tela, temos uma lista com termos
semelhantes, caso desejar uma pesquisa mais
específica:

Para executar esta pesquisa, clique no termo desejado.

5. Visualizações dos pontos
Podemos visualizar a localização de um ponto, de três
maneiras:
• Musculoesquelética (visualização inicial do ponto)
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• Muscular – nome dos pontos

• Cutânea - local para aplique da agulha ou moxa.

Para alterar a visualização, basta clicar nas figuras
menores, no canto superior da Imagem:
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6. Pesquisar ponto/indicação
Para realizar uma pesquisa de ponto ou indicação, digite
o termo na caixa de texto, no canto superior direito da
tela e clique na “lupa” de pesquisa no lado direito:

7. Última pesquisa
Para visualizar a última pesquisa realizada, clique no
botão, conforme figura abaixo:

8. Restrição de conteúdo adulto
Caso necessite restringir o conteúdo das partes
pudendas, clique no botão, conforme a figura abaixo.
A próxima vez que as figuras forem carregadas,
apresentarão o conteúdo pixelado.

9. Atualizações
Ao clicar neste botão, e utilizando sua senha e email
cadastrados no site acutec.com.br é possível verificar e
receber novas atualizações para o e-atlas 14 Meridianos.
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