MERIDIANO DO ESTÔMAGO
Elemento - Terra
Horário - 7:00 às 9:00 hs
hs..
Estação – 5ª. Estação
Nível Energético
Energético:: Yang Ming da perna
É o primeiro órgão a receber os alimentos e a iniciar o processo da digestão decompondo
decompondo--os.
os. Nesta
atividade, associaassocia-se com o Baço, onde a função complementar deles é a de digestão e a de recolher a
essência dos alimentos (energia adquirida Wei - Qi), enviando aos outros Zang - Fu, afim de alimentar o
corpo..
corpo
"Quando o Qi do estômago é vigoroso, os 5 Zang e as 6 Fu são vigorosos".
vigorosos".

CARACTERÍSTICAS GERAIS
 É um meridiano principal de energização tipo Yang e é acoplado com o meridiano principal BaçoBaçoPâncreas de energização Yin
Yin;;
 O meridiano do estômago recebe energia do meridiano do Intestino Grosso, transmitindotransmitindo-a ao
meridiano do Baço
Baço--Pâncreas;
Pâncreas;
 Possui um total de 45 pontos bilaterais de energia centrífuga;
centrífuga;

 Tem horário de ativação energética máxima de 7 às 9 horas, horário de sedação, sendo utilizado a
tonificação após às 9 horas;
 Em relação aos 5 elementos, é de Terra, sendo sua mãe de Fogo (o meridiano do Intestino delgado) e seu
filho de Metal ( o meridiano do Intestino grosso);
Sua função é de comandar o Estômago, Duodeno e suas funções digestivas transformadora dos alimentos.

TRAJETO DO MERIDIANO
O meridiano do estômago do Yang
Yang--Ming da perna tem sua origem nos dois lados do nariz e comunicandocomunicando-se
com o meridiano da bexiga na raiz do nariz, penetra pelo arco dentário superior e sai pela pálpebra inferior do
olho, descendo pelo ângulo da boca para a mandíbula.
mandíbula. A partir do ângulo mandibular, sobe pelo arco
zigomático na frente do ouvido e passa pela testa até a borda do cabelo
cabelo..
O ramo principal do meridiano do estômago desce pela mandíbula no ponto Dayin(E5
Dayin(E5), desce pelo lado
ântero--lateral do pescoço ao longo do lado medial do músculo esternoântero
esterno-clidomastóideo até a fossa
supraclavilar onde se situa o ponto Quepen(E12
Quepen(E12)).
A partir do ponto Quepen (E
(E12
12),
), o meridiano do estômago dividedivide-se em dois ramos, sendo um profundo e
outro superficial.
superficial.
O ramo profundo desce ao longo do esôfago, passa pelo diafragma até a região do estômago e tem um ramo
que liga com os órgãos do baço
baço--pâncreas.
pâncreas.

O ramo superficial do meridiano do estômago desce pelo ponto Quepen (E
(E12
12)) pela linha do mamilo;
mamilo; passa
na borda costal;
costal; atravessa a lateral do músculo retoreto-abdominal até a região inguinal na lateral do osso
púbico;; desce pela borda medial da artéria femural;
púbico
femural; depois segue pelo ânteroântero-lateral da coxa, na origem
dos músculos sartório e tensor da fáscia lata, descendo pela borda lateral do músculo retoreto-femural ao
longo da rótula dos joelhos;
joelhos; atinge o lado ânteroântero-lateral da tíbia e o lado do músculo da tíbia anterior até
o dorso do pé, passando entre o segundo e o terceiro matatarsos até o segundo dedo do pé
pé..

SINTOMATOLOGIA
1. SINTOMAS PRINCIPAIS:
1.1) Sintomas Gastrointestinais:
 Sensação de vazio gástrico; distensão gástrica;
 Dor epigástrica; indigestão;
 Arroto; náuseas; vômitos;
 Mau hálito e constipação.

1.2) Membros:
 Dor; adormecimento ao longo do meridiano;
 Frieiras e parestesia.

1.4) Mental:
 Pouca sociabilidade; busca de isolamento;
 PMD (psicose(psicose-maníacomaníaco-depressiva);
 Aversão ao fogo.

1.5) Face:
 Paralisia ou espasmo facial; acne;
 Obstrução nasal (sinusite maxilar); coriza.

1.6) Condições gerais:
Cansaço aparente; calafrios; tremor;
Bocejos freqüentes; ulcerações da mucosa;
Febre ( às vezes ); e sudorese (às vezes).


Sintomas gerais a nível superficial : o paciente gosta de se arquear e estirar as pernas;
pernas; fica
angustiado, gosta da solidão e detesta a luz;
luz; digestão lenta.
lenta.

 Sintomas gerais a nível profundo : apresenta angina e dores no trajeto do meridiano;
meridiano; possui herpes,
epistaxe;; fica com febre, calafrio com suores abundantes e as vezes delírios.
epistaxe
delírios.

2. SINAIS E SINTOMAS DE EXCESSO ENERGÉTICO NO MERIDIANO:
 Dores no estômago;
 Distensão epigástrica; acidez;
 Sensação de calor no corpo;
 Dor nas pernas e joelhos (ao longo do meridiano);
 Mau hálito; constipação;
 Urina amarela;
 Inchaço no pescoço e garganta;
 Espasmos faciais; erupções;
 Acnes; lábios rachados.

3. SINAIS E SINTOMAS DE INSUFICIÊNCIA ENERGÉTICO NO MERIDIANO:
 Digestão lenta; perda de apetite; distensão gástrica;
 Vômitos aquosos após refeições;
 Face avermelhada; paralisia facial;
 Ardência precordial; urina clara;
 Suspiros; depressão; pessimismo; emotividade; tristeza;
 Calafrios; pés frios; desinteria.

PONTOS PRINCIPAIS
1.Chengoi (E 1)
Localização: na pálpebra inferior, abaixo da pupila (linha vertical) acima da margem Infra orbital.
Localização:
orbital.
Indicações:: conjuntivite, miopia hiperemia e paralisia facial, cegueira noturna, hiperlacrimação.
Indicações
hiperlacrimação.

2.Sibai (E 2)
Localização: na depressão do forâme infraLocalização:
infra-orbital.
orbital.
Indicações:: conjuntivite, piterígio, paralisia facial, tique, dor de cabeça, miopia, trigeminalgia.
Indicações
trigeminalgia.
 Uso freqüente de anestesia à base de acupuntura em cirurgias oftalmológicas.
oftalmológicas.

3.Julião (E 3)
Localização: na linha vertical da pupila de encontro a linha horizontal da borda inferior da asa do nariz
Localização:
(abaixo do processo zigomático).
zigomático).
Indicações:: conjuntivite, miopia, hiperlacrimação, paralisia facial, dor de dentes, trigeminalgia, epistaxe.
Indicações
epistaxe.

4.Ditsang (E 4)
Localização: 0,4 polegada no canto da boca
Localização:
boca..
Indicações:: paralisia facial, trigeminalgia, tique, hipersalivação.
Indicações
hipersalivação.

5.Daying (E 5)
Localização: em frente ao músculo masseter no lado da artéria corótida comum.
Localização:
comum.Ponto por onde desce o
ramo principal do meridiano do estômago, em sentido ao tronco, pernas e pés.
pés.

6.Jiagle (E 6)
Localização: na proeminência do músculo masseter durante a mastigação.
Localização:
mastigação.
Indicações:: paralisia facial, dor dente, trigemialgia, parotidite, espasmo dos músculos mentoniano,
Indicações
torcicolo e dores no pescoço
pescoço..

7.Xiaguan (E 7)
Localização: na depressão formada pelo arco zigomático e incisura mandibular.
Localização:
mandibular.
Indicações:: paralisia facial, trigemialgia, conjuntivite, artrite tempodoIndicações
tempodo-mandibular, dor de dente, otite e
zumbido..
zumbido

8.Towei (E 8)
Localização: 0,5 polegadas superiormente ao ângulo entre as 2 linhas da frente do couro cabeludo.
Indicações: cefaléia, paralisia facial, tonturas, vertigens.
Último ponto do meridiano do Estômago com localização na face.

9.Renyin (E 9)
Localização: na margem anterior do músculo externo Cleidomastóideo, na pulsação da artéria corótida
comum.
Indicações: laringite, faringite, amigdalite, tosse, voz rouca, asma, hipertrofia da tireóide.
 Evitar punturar o ponto.

Shuitu (E 10)
Localização: entre os pontos E9 e E11
Localização:
11,, borda anterior do músculo esternocleidomastoideo.
esternocleidomastoideo.
Indicaçãoes:: laringite, faringite, amigdalite, tosse, voz rouca, asma, hipertrofia da tireóide
Indicaçãoes

11.Qishe (E 11)
Localização: borda lateral do músculo esterno cleidomastódeo acima da clavícula.
Localização:
clavícula.
Indicações:: amigdalite, faringite, tosse, asma, dispinéia, furunculose, rigidez de nuca, bócio, tuberculose dos
Indicações
gânglios cervicais.
cervicais.

12.Quepen (E 12)
Localização: fossa supraclavicular, na linha mamária acima da clavícula.
Localização:
clavícula.
Indicações:: tosse, asma, tuberculose, soluções, linfonodos cervicais, nevralgias intercostais.
Indicações
intercostais.
 A partir deste ponto o meridiano se divide em dois ramos profundo e superficial, ponto pelo qual se liga
ao meridiano do Intestino Grosso.
Grosso.

13
13..Qihu (E 13
13))
Localização: borda inferior da clavícula, na linha mamária.
Localização:
mamária.
Indicações:: asma, bronquite, dispineia, braquialgia, nevralgia intercostal.
Indicações
intercostal.

14
14..Kiyang (E 14
14))
Localização: uma costela abaixo do ponto Qihu (E 13)
Localização:
13) no espaço entre a primeira e a segunda costela.
costela.
Indicações:: neuralgia intercostal, bronquite, soluço e plenitude torácica.
Indicações
torácica.

15
15..Wuyi (E 15
15))
Localização: 3º espaço intercostal na linha mamária.
Localização:
mamária.
Indicações:: bronquite, nevralgia intercostal, inchaço no corpo, urticária, dermatite, mastite.
Indicações
mastite.

16
16..Yingchung (E 16
16))
Localização: 3º espaço intercostal na linha mamária.
Localização:
mamária.
Indicações:: asma, bronquite, nevralgia intercostal, dor na região mamária, cólica intestinal.
Indicações
intestinal.

17.Ruzhang (E 17)
Localização: no centro do mamilo.
Observação: de agulhas e moxa contracontra-indicado.

18.Rugen (E 18)
Localização: no 5º espaço entercostal, abaixo do mamilo, na linha mamária.
Indicações: mastite, distúrbio da lactação, neuralgias intercostais, soluços.

19.Buran (E 19)
Localização: 2 polegadas lateralmente ao ( RenRen-Mai VC 12), 6 polegadas acima da linha horizontal do
umbigo.
Indicações: nevralgias intercostais, dor de estômago, gastrectasia, náuseas, vômitos, perda de
apetite.

20.Chengman (E 20)
Localização: 2 polegadas ao lado da linha média (VC 11), 5 polegadas acima do umbigo.
Indicações: dor de estômago, dor herniária, indigestão, vômitos, borborismos.

21
21..Liangmey (E 21
21))
Localização: 2 polegadas ao lado da linha média (VC 10),
Localização:
10), 4 polegadas acima do umbigo.
umbigo.
Indicações:: gastralgias, gastrite aguda e crônica, úlcera gastroduodena, diarréia, cólica intestinal.
Indicações
intestinal.

22
22..Guanmen (E 22
22))
Localização: 2 polegadas ao lado L. M. (VC 9), 3 polegadas acima do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: gastrite, hérnia, anorexia.
Indicações
anorexia.

23
23..Taiyi (E 23
23))
Localização: 2 polegadas lateralmente a (VC 8), 2 polegadas acima do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: gastrite, psicose maníaco enurese, neurose, psicose.
Indicações
psicose.

24
24..Huaroman (E 24
24))
Localização: 2 polegadas lateralmente a (VC 7), 1 polegada acima do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: gastrite, psicose maníaco depressiva, esterelidade, disinenorréia.
Indicações
disinenorréia.

Tianshi (E 25
25))
Localização: 2 polegadas lateralmente ao umbigo (VC 6).
Localização:
Indicações:: diarréia, enterite, gastrite, ascaridíase intestinal, apendicite, constipação em crianças,
Indicações
borborismos..
borborismos

Wailing (E 26
26))
Localização: 2 polegadas lateralmente ao (VC 5), 1 polegada abaixo do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: cólica abdominal, dismenorréia, hérnia, etc.
Indicações
etc.

27 . Daju (E 27
27))
Localização: 2 polegadas lateralmente ao (VC 4), 2 polegadas abaixo do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: plenitude hipogástrica, cólica intestinal, constipação, cansaço, desânimo, insônia, distúrbio
Indicações
de micção
micção..

28
28..Shuoao (E 28
28))
Localização: 2 polegadas lateralmente ao (VC 3), 3 polegadas abaixo do umbigo.
Localização:
umbigo.
Indicações:: nefrite, cistite, prolapso anal, distúrbio urogenital, dismenorréia.
Indicações
dismenorréia.

29.Guialai (E 29)
Localização: 2 polegadas lateralmente ao (VC 2), 4 polegadas abaixo ao umbigo.
Indicações: diamenorréia, amenorréia, menorréia, infecção genitourinarial, Cólica abdominal, dor no pênis,
hérnia.

30.Qichong (E 30)
Localização: 2 polegadas lateralmente ao VC, linha horizontal suprabúbica, porção superior da região
inguinal.
Último ponto do Meridiano do estômago com localização na região de tronco.
Indicações: dor nos órgãos genitais, distúrbios urogenital, esterilidade, hérnia.

31
31..Biguan (E 31
31))
Localização: entre o músculo tensor da fáscia lata e o músculo sartório.
Localização:
sartório.
Indicações:: tendinite da coxa, hemiplegia e paralisia da perna, parestesia de extremidade inferior, linfadenite
Indicações
inguinal..
inguinal

32
32..Futu (E 32
32))
Localização: borda lateral do músculo reto femural, 6 polegadas acima da patela.
Localização:
patela.
Indicações:: dor na coxa, fraqueza na perna, hemiplegia, urticária.
Indicações
urticária.

33
33..Yinshi (E 33
33))
Localização: lateralmente ao tendão do músculo quadríceps da coxa, 3 polegadas acima da paleta.
Localização:
paleta.
Indicações:: Artralgia no joelho e na perna, paralisia e edema da perna.
Indicações
perna.

34
34..Liangofiu (E 34
34))
Localização: lateral do tendão do quadríceps da coxa, 2 polegadas acima da borda superior da patela.
Localização:
patela.
Indicações:: artrite ou periartrite no joelho, dor na perna, mastite, gastrite .
Indicações

35
35..Dubi (E 35
35))
Localização: na fossa lateral do tendão infrapatelar.
Localização:
infrapatelar.
Indicações:: artrite ou periartrite no joelho, dor na perna, mastite, gastrite enterite.
Indicações
enterite.

E40 (Fenglong)

NOTA CLÍNICA
• O Canal do Estômago é clinicamente
significativo, como do E40 flui ramos para
pescoço, pode ser usado para tratar dores no
pescoço.
• Como chega até a cabeça, pode ser usado para
tratar afecções da cabeça e cérebro, pois
quando presente pode causar confusão mental,
agitação, e em casos extremos comportamento
maníaco.
• Pode ainda ser usado para tratar bócio,
decorrente de deficiência do Baço e Estômago

Grande Canal de Conexão (LO) do
Estômago
• Inicia-se no tórax, penetra no diafragma,
conecta-se no Pulmão Esquerdo e sai
abaixo mama esquerda.

Pulmão Esquerdo
Coração
Estômago

36
36..Zusanli (E 36
36)) = Três milhas no pé
Ponto Ho, pertence ao elemento terra.
terra.
Localização: Li Tae = "Três Distâncias".
Localização:
Distâncias". Entre o músculo tibial anterior e exterior longo dos dedos.
dedos.
Indicações:: indigestão, gastrite, náuseas, vômitos, distensão abdominal, constipação,enterite,
Indicações
disenteria, renite, faringite, dispepsia e fortalecimento geral.
geral. (aumenta o yang), diminui o edema,
visão turva (idoso), dor no pulso
pulso..

37
37..Shangjux (E 37
37))
Localização: lateralmente ao músculo da tíbia
Localização:
tíbia.. 3 polegadas abaixo do E 36
36..
Indicações:: dor no estômago, dor no intestino grosso, edema nas pernas e joelhos, paralisia das pernas.
Indicações
pernas.

38
38..Tiaokou (E 38
38))
Localização: lateralmente na linha da tíbia, 8 polegadas abaixo do joelho (2 polegadas abaixo de E 37
Localização:
37)).
Indicações:: dor nas pernas, paralisia das pernas, frieza nas pernas, cólicas abdominais, dor nos
Indicações
ombros..
ombros

39
39..Xiajuxu (E 39
39))
Localização: 1 polegada abaixo E 38.
Localização:
38.
Indicações:: dor nos seios, paralisia das pernas, cólicas abdominais, artralgia no cotovelo.
Indicações
cotovelo.

40
40..Fenglong (E 40
40))
Localização: 0,5 polegadas ao lado do ponto
Localização:
ponto..
Indicações:: asma, pernas adormecidas ou paralisadas hemiplegia, do de cabeça, apoplexia e hipertensão.
Indicações
hipertensão.
Ponto importante de analgesia
analgesia..

41
41..Jiexi (E 41
41)) = Rio Desperso
Ponto King, pertence ao elemento fogo, ponto mãe
mãe..
Localização:: no ponto médio dorsal do tornozelo
Localização
tornozelo..
Indicações:: dor de cabeça, tonturas, pernas e pés adormecidos, constipação, distensão abdominal.
Indicações
abdominal.
Ponto de tonificação do estômago
estômago..

42
42..Chongyang (E 42
42))
Localização: ponto mais alto do dorso do pé onde passa a artéria dorsal do pé
Localização:
pé..
Indicações:: dor no pé, dor de dente, gengivite, anorexia, epilepsia.
Indicações
epilepsia.

43
43..Xiangu (E 43
43)) = Vale Submerso
Ponto Iu pertence ao elemento Terra
Localização: na depressão entre o 2º e o 3º, metatarso, próximo ajunta metatarso falangeana.
Localização:
falangeana.
Indicações:: dor no dorso do pé, na palma da mão, cólica abdominal, , metatarsalgia, odontologia do
Indicações
maxilar superior, pesadelos, bocejos.
bocejos.

44
44..Neiting (E 44
44)) = Pátio Interno negrito
Ponto Iong, pertence ao elemento Água.
Água.
Localização: na frente das juntas metatarso - falangianas entre o 2º e o 3º dedo do pé
Localização:
pé..
Indicações:: dor de dente, amigdalite, faringite das juntas temporo mandibular, distensão abdominal,
Indicações
sangramento gengival, cores na região mandibular inferior.
inferior.

45.Lidui (E 45) = Boca Doente
Ponto Tsing, elemento Metal, ponto filho.?
Localização: lado lateral do leito ungueal do 2º dedo do pé.
Indicações: gengivite, amigdalite, hepatite, paralisia facial, rinite, excesso de sonhos, P.M.D. ( Psicose
Maníaco Depressiva).
Elimina o Fogo do Coração.

TRAJETO DO MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGO
O vaso Yang Ming do pé (meridiano do estômago) é bilateral
bilateral.. Sua energia é centrífuga.
centrífuga. Parte do ponto Chen - Qi
(receptor das lágrimas), nº 1 do estômago e termina no ponto Lidui, nº
nº.. 45 do estômago, para trás do ângulo
ungueal externo do 2º artelho
artelho.. O trajeto do meridiano do Estômago encerra 45 pontos de acupuntura.
acupuntura.

MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGO –
TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDO

A)Canal de Conexão do Estômago
• Parte do E40 (Fenglog), 8 tsun acima do
maléolo externo, sob a perna, um ramo
une ao canal do Estômago, e flui para
cima, pescoço, nuca e cabeça, onde se
une a outros canais, depois desce até a
garganta.

