


MERIDIANO DO ESTÔMAGOMERIDIANO DO ESTÔMAGO
ElementoElemento -- TerraTerra
HorárioHorário -- 77::0000 àsàs 99::0000 hshs..
EstaçãoEstação –– 55ªª.. EstaçãoEstação
NívelNível EnergéticoEnergético:: YangYang MingMing dada pernaperna

ÉÉ oo primeiroprimeiro órgãoórgão aa receberreceber osos alimentosalimentos ee aa iniciariniciar oo processoprocesso dada digestãodigestão decompondodecompondo--osos.. NestaNestaÉÉ oo primeiroprimeiro órgãoórgão aa receberreceber osos alimentosalimentos ee aa iniciariniciar oo processoprocesso dada digestãodigestão decompondodecompondo--osos.. NestaNesta
atividade,atividade, associaassocia--sese comcom oo Baço,Baço, ondeonde aa funçãofunção complementarcomplementar delesdeles éé aa dede digestãodigestão ee aa dede recolherrecolher aa
essênciaessência dosdos alimentosalimentos (energia(energia adquiridaadquirida WeiWei -- Qi),Qi), enviandoenviando aosaos outrosoutros ZangZang -- Fu,Fu, afimafim dede alimentaralimentar oo
corpocorpo..

"Quando"Quando oo QiQi dodo estômagoestômago éé vigoroso,vigoroso, osos 55 ZangZang ee asas 66 FuFu sãosão vigorosos"vigorosos"..

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS GERAISGERAIS

�� ÉÉ umum meridianomeridiano principalprincipal dede energizaçãoenergização tipotipo YangYang ee éé acopladoacoplado comcom oo meridianomeridiano principalprincipal BaçoBaço--
PâncreasPâncreas dede energizaçãoenergização YinYin;;

�� OO meridianomeridiano dodo estômagoestômago receberecebe energiaenergia dodo meridianomeridiano dodo IntestinoIntestino Grosso,Grosso, transmitindotransmitindo--aa aoao
meridianomeridiano dodo BaçoBaço--PâncreasPâncreas;;

�� PossuiPossui umum totaltotal dede 4545 pontospontos bilateraisbilaterais dede energiaenergia centrífugacentrífuga;;



�� Tem horário de ativação energética máxima de 7 às 9 horas, horário de sedação, sendo utilizado a Tem horário de ativação energética máxima de 7 às 9 horas, horário de sedação, sendo utilizado a 
tonificação após às 9 horas;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 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);filho de Metal ( o meridiano do Intestino grosso);

��Sua função é de comandar o Estômago, Duodeno e suas funções digestivas transformadora dos alimentos.Sua função é de comandar o Estômago, Duodeno e suas funções digestivas transformadora dos alimentos.��Sua função é de comandar o Estômago, Duodeno e suas funções digestivas transformadora dos alimentos.Sua função é de comandar o Estômago, Duodeno e suas funções digestivas transformadora dos alimentos.

TRAJETO DO MERIDIANOTRAJETO DO MERIDIANO

OO meridianomeridiano dodo estômagoestômago dodo YangYang--MingMing dada pernaperna temtem suasua origemorigem nosnos doisdois ladoslados dodo nariznariz ee comunicandocomunicando--sese
comcom oo meridianomeridiano dada bexigabexiga nana raizraiz dodo nariz,nariz, penetrapenetra pelopelo arcoarco dentáriodentário superiorsuperior ee saisai pelapela pálpebrapálpebra inferiorinferior dodo
olho,olho, descendodescendo pelopelo ânguloângulo dada bocaboca parapara aa mandíbulamandíbula.. AA partirpartir dodo ânguloângulo mandibular,mandibular, sobesobe pelopelo arcoarco
zigomáticozigomático nana frentefrente dodo ouvidoouvido ee passapassa pelapela testatesta atéaté aa bordaborda dodo cabelocabelo..
OO ramoramo principalprincipal dodo meridianomeridiano dodo estômagoestômago descedesce pelapela mandíbulamandíbula nono pontoponto Dayin(EDayin(E55),), descedesce pelopelo ladolado
ânteroântero--laterallateral dodo pescoçopescoço aoao longolongo dodo ladolado medialmedial dodo músculomúsculo esternoesterno--clidomastóideoclidomastóideo atéaté aa fossafossa
supraclavilarsupraclavilar ondeonde sese situasitua oo pontoponto Quepen(EQuepen(E1212))..
AA partirpartir dodo pontoponto QuepenQuepen (E(E1212),), oo meridianomeridiano dodo estômagoestômago dividedivide--sese emem doisdois ramos,ramos, sendosendo umum profundoprofundo ee
outrooutro superficialsuperficial..
OO ramoramo profundoprofundo descedesce aoao longolongo dodo esôfago,esôfago, passapassa pelopelo diafragmadiafragma atéaté aa regiãoregião dodo estômagoestômago ee temtem umum ramoramo
queque ligaliga comcom osos órgãosórgãos dodo baçobaço--pâncreaspâncreas..



OO ramoramo superficialsuperficial dodo meridianomeridiano dodo estômagoestômago descedesce pelopelo pontoponto QuepenQuepen (E(E1212)) pelapela linhalinha dodo mamilomamilo;; passapassa
nana bordaborda costalcostal;; atravessaatravessa aa laterallateral dodo músculomúsculo retoreto--abdominalabdominal atéaté aa regiãoregião inguinalinguinal nana laterallateral dodo ossoosso
púbicopúbico;; descedesce pelapela bordaborda medialmedial dada artériaartéria femuralfemural;; depoisdepois seguesegue pelopelo ânteroântero--laterallateral dada coxa,coxa, nana origemorigem
dosdos músculosmúsculos sartóriosartório ee tensortensor dada fásciafáscia lata,lata, descendodescendo pelapela bordaborda laterallateral dodo músculomúsculo retoreto--femuralfemural aoao
longolongo dada rótularótula dosdos joelhosjoelhos;; atingeatinge oo ladolado ânteroântero--laterallateral dada tíbiatíbia ee oo ladolado dodo músculomúsculo dada tíbiatíbia anterioranterior atéaté
oo dorsodorso dodo pé,pé, passandopassando entreentre oo segundosegundo ee oo terceiroterceiro matatarsosmatatarsos atéaté oo segundosegundo dedodedo dodo pépé..

SINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIA

1. SINTOMAS PRINCIPAIS:1. SINTOMAS PRINCIPAIS:

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

1.2) Membros:1.2) Membros:
�������� Dor; adormecimento ao longo do meridiano;Dor; adormecimento ao longo do meridiano;

�������� Frieiras e parestesia.Frieiras e parestesia.



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

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

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

�� SintomasSintomas geraisgerais aa nívelnível superficialsuperficial :: oo pacientepaciente gostagosta dede sese arqueararquear ee estirarestirar asas pernaspernas;; ficafica
angustiado,angustiado, gostagosta dada solidãosolidão ee detestadetesta aa luzluz;; digestãodigestão lentalenta..

�������� SintomasSintomas geraisgerais aa nívelnível profundoprofundo :: apresentaapresenta anginaangina ee doresdores nono trajetotrajeto dodo meridianomeridiano;; possuipossui herpes,herpes,
epistaxeepistaxe;; ficafica comcom febre,febre, calafriocalafrio comcom suoressuores abundantesabundantes ee asas vezesvezes delíriosdelírios..



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

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



PONTOS PRINCIPAISPONTOS PRINCIPAIS

11..ChengoiChengoi (E(E 11))

LocalizaçãoLocalização:: nana pálpebrapálpebra inferior,inferior, abaixoabaixo dada pupilapupila (linha(linha vertical)vertical) acimaacima dada margemmargem InfraInfra orbitalorbital..
IndicaçõesIndicações:: conjuntivite,conjuntivite, miopiamiopia hiperemiahiperemia ee paralisiaparalisia facial,facial, cegueiracegueira noturna,noturna, hiperlacrimaçãohiperlacrimação..

22..SibaiSibai (E(E 22))

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão dodo forâmeforâme infrainfra--orbitalorbital..
IndicaçõesIndicações:: conjuntivite,conjuntivite, piterígio,piterígio, paralisiaparalisia facial,facial, tique,tique, dordor dede cabeça,cabeça, miopia,miopia, trigeminalgiatrigeminalgia..
�������� UsoUso freqüentefreqüente dede anestesiaanestesia àà basebase dede acupunturaacupuntura emem cirurgiascirurgias oftalmológicasoftalmológicas..

33..JuliãoJulião (E(E 33))

LocalizaçãoLocalização:: nana linhalinha verticalvertical dada pupilapupila dede encontroencontro aa linhalinha horizontalhorizontal dada bordaborda inferiorinferior dada asaasa dodo nariznariz
(abaixo(abaixo dodo processoprocesso zigomático)zigomático)..

IndicaçõesIndicações:: conjuntivite,conjuntivite, miopia,miopia, hiperlacrimação,hiperlacrimação, paralisiaparalisia facial,facial, dordor dede dentes,dentes, trigeminalgia,trigeminalgia, epistaxeepistaxe..



44..DitsangDitsang (E(E 44))

LocalizaçãoLocalização:: 00,,44 polegadapolegada nono cantocanto dada bocaboca..
IndicaçõesIndicações:: paralisiaparalisia facial,facial, trigeminalgia,trigeminalgia, tique,tique, hipersalivaçãohipersalivação..

55..DayingDaying (E(E 55))

LocalizaçãoLocalização:: emem frentefrente aoao músculomúsculo massetermasseter nono ladolado dada artériaartéria corótidacorótida comumcomum..PontoPonto porpor ondeonde descedesce oo
ramoramo principalprincipal dodo meridianomeridiano dodo estômago,estômago, emem sentidosentido aoao tronco,tronco, pernaspernas ee péspés..

66..JiagleJiagle (E(E 66))

LocalizaçãoLocalização:: nana proeminênciaproeminência dodo músculomúsculo massetermasseter durantedurante aa mastigaçãomastigação..
IndicaçõesIndicações:: paralisiaparalisia facial,facial, dordor dente,dente, trigemialgia,trigemialgia, parotidite,parotidite, espasmoespasmo dosdos músculosmúsculos mentoniano,mentoniano,

torcicolotorcicolo ee doresdores nono pescoçopescoço..

77..XiaguanXiaguan (E(E 77))

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão formadaformada pelopelo arcoarco zigomáticozigomático ee incisuraincisura mandibularmandibular..
IndicaçõesIndicações:: paralisiaparalisia facial,facial, trigemialgia,trigemialgia, conjuntivite,conjuntivite, artriteartrite tempodotempodo--mandibular,mandibular, dordor dede dente,dente, otiteotite ee

zumbidozumbido..



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)Shuitu (E 10)

LocalizaçãoLocalização:: entreentre osos pontospontos EE99 ee EE1111,, bordaborda anterioranterior dodo músculomúsculo esternocleidomastoideoesternocleidomastoideo..
IndicaçãoesIndicaçãoes:: laringite,laringite, faringite,faringite, amigdalite,amigdalite, tosse,tosse, vozvoz rouca,rouca, asma,asma, hipertrofiahipertrofia dada tireóidetireóide

11.Qishe (E 11)11.Qishe (E 11)11.Qishe (E 11)11.Qishe (E 11)

LocalizaçãoLocalização:: bordaborda laterallateral dodo músculomúsculo esternoesterno cleidomastódeocleidomastódeo acimaacima dada clavículaclavícula..
IndicaçõesIndicações:: amigdalite,amigdalite, faringite,faringite, tosse,tosse, asma,asma, dispinéia,dispinéia, furunculose,furunculose, rigidezrigidez dede nuca,nuca, bócio,bócio, tuberculosetuberculose dosdos

gângliosgânglios cervicaiscervicais..

12.Quepen (E 12)12.Quepen (E 12)

LocalizaçãoLocalização:: fossafossa supraclavicular,supraclavicular, nana linhalinha mamáriamamária acimaacima dada clavículaclavícula..
IndicaçõesIndicações:: tosse,tosse, asma,asma, tuberculose,tuberculose, soluções,soluções, linfonodoslinfonodos cervicais,cervicais, nevralgiasnevralgias intercostaisintercostais..

�������� AA partirpartir destedeste pontoponto oo meridianomeridiano sese dividedivide emem doisdois ramosramos profundoprofundo ee superficial,superficial, pontoponto pelopelo qualqual sese ligaliga
aoao meridianomeridiano dodo IntestinoIntestino GrossoGrosso..



1313..QihuQihu (E(E 1313))

LocalizaçãoLocalização:: bordaborda inferiorinferior dada clavícula,clavícula, nana linhalinha mamáriamamária..
IndicaçõesIndicações:: asma,asma, bronquite,bronquite, dispineia,dispineia, braquialgia,braquialgia, nevralgianevralgia intercostalintercostal..

1414..KiyangKiyang (E(E 1414))1414..KiyangKiyang (E(E 1414))

LocalizaçãoLocalização:: umauma costelacostela abaixoabaixo dodo pontoponto QihuQihu (E(E 1313)) nono espaçoespaço entreentre aa primeiraprimeira ee aa segundasegunda costelacostela..
IndicaçõesIndicações:: neuralgianeuralgia intercostal,intercostal, bronquite,bronquite, soluçosoluço ee plenitudeplenitude torácicatorácica..

1515..WuyiWuyi (E(E 1515))

LocalizaçãoLocalização:: 33ºº espaçoespaço intercostalintercostal nana linhalinha mamáriamamária..
IndicaçõesIndicações:: bronquite,bronquite, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, inchaçoinchaço nono corpo,corpo, urticária,urticária, dermatite,dermatite, mastitemastite..

1616..YingchungYingchung (E(E 1616))

LocalizaçãoLocalização:: 33ºº espaçoespaço intercostalintercostal nana linhalinha mamáriamamária..
IndicaçõesIndicações:: asma,asma, bronquite,bronquite, nevralgianevralgia intercostal,intercostal, dordor nana regiãoregião mamária,mamária, cólicacólica intestinalintestinal..



17.Ruzhang (E 17)17.Ruzhang (E 17)

Localização: no centro do mamilo.Localização: no centro do mamilo.
Observação: de agulhas e moxa contraObservação: de agulhas e moxa contra--indicado.indicado.

18.Rugen (E 18)18.Rugen (E 18)

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

19.Buran (E 19)19.Buran (E 19)

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



2121..LiangmeyLiangmey (E(E 2121))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas aoao ladolado dada linhalinha médiamédia (VC(VC 1010),), 44 polegadaspolegadas acimaacima dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: gastralgias,gastralgias, gastritegastrite agudaaguda ee crônica,crônica, úlceraúlcera gastroduodena,gastroduodena, diarréia,diarréia, cólicacólica intestinalintestinal..

2222..GuanmenGuanmen (E(E 2222))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas aoao ladolado LL.. MM.. (VC(VC 99),), 33 polegadaspolegadas acimaacima dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: gastrite,gastrite, hérnia,hérnia, anorexiaanorexia..

2323..TaiyiTaiyi (E(E 2323))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aa (VC(VC 88),), 22 polegadaspolegadas acimaacima dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: gastrite,gastrite, psicosepsicose maníacomaníaco enurese,enurese, neurose,neurose, psicosepsicose..

2424..HuaromanHuaroman (E(E 2424))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aa (VC(VC 77),), 11 polegadapolegada acimaacima dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: gastrite,gastrite, psicosepsicose maníacomaníaco depressiva,depressiva, esterelidade,esterelidade, disinenorréiadisinenorréia..



TianshiTianshi (E(E 2525))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao umbigoumbigo (VC(VC 66))..
IndicaçõesIndicações:: diarréia,diarréia, enterite,enterite, gastrite,gastrite, ascaridíaseascaridíase intestinal,intestinal, apendicite,apendicite, constipaçãoconstipação emem crianças,crianças,

borborismosborborismos..

WailingWailing (E(E 2626))WailingWailing (E(E 2626))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao (VC(VC 55),), 11 polegadapolegada abaixoabaixo dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: cólicacólica abdominal,abdominal, dismenorréia,dismenorréia, hérnia,hérnia, etcetc..

2727 .. DajuDaju (E(E 2727))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao (VC(VC 44),), 22 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: plenitudeplenitude hipogástrica,hipogástrica, cólicacólica intestinal,intestinal, constipação,constipação, cansaço,cansaço, desânimo,desânimo, insônia,insônia, distúrbiodistúrbio

dede micçãomicção..

2828..ShuoaoShuoao (E(E 2828))

LocalizaçãoLocalização:: 22 polegadaspolegadas lateralmentelateralmente aoao (VC(VC 33),), 33 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo umbigoumbigo..
IndicaçõesIndicações:: nefrite,nefrite, cistite,cistite, prolapsoprolapso anal,anal, distúrbiodistúrbio urogenital,urogenital, dismenorréiadismenorréia..



29.Guialai (E 29)29.Guialai (E 29)

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

hérnia.hérnia.

30.Qichong (E 30)30.Qichong (E 30)30.Qichong (E 30)30.Qichong (E 30)

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





3131..BiguanBiguan (E(E 3131))

LocalizaçãoLocalização:: entreentre oo músculomúsculo tensortensor dada fásciafáscia latalata ee oo músculomúsculo sartóriosartório..
IndicaçõesIndicações:: tendinitetendinite dada coxa,coxa, hemiplegiahemiplegia ee paralisiaparalisia dada perna,perna, parestesiaparestesia dede extremidadeextremidade inferior,inferior, linfadenitelinfadenite

inguinalinguinal..

3232..FutuFutu (E(E 3232))3232..FutuFutu (E(E 3232))

LocalizaçãoLocalização:: bordaborda laterallateral dodo músculomúsculo retoreto femural,femural, 66 polegadaspolegadas acimaacima dada patelapatela..
IndicaçõesIndicações:: dordor nana coxa,coxa, fraquezafraqueza nana perna,perna, hemiplegia,hemiplegia, urticáriaurticária..

3333..YinshiYinshi (E(E 3333))

LocalizaçãoLocalização:: lateralmentelateralmente aoao tendãotendão dodo músculomúsculo quadrícepsquadríceps dada coxa,coxa, 33 polegadaspolegadas acimaacima dada paletapaleta..
IndicaçõesIndicações:: ArtralgiaArtralgia nono joelhojoelho ee nana perna,perna, paralisiaparalisia ee edemaedema dada pernaperna..

3434..LiangofiuLiangofiu (E(E 3434))

LocalizaçãoLocalização:: laterallateral dodo tendãotendão dodo quadrícepsquadríceps dada coxa,coxa, 22 polegadaspolegadas acimaacima dada bordaborda superiorsuperior dada patelapatela..
IndicaçõesIndicações:: artriteartrite ouou periartriteperiartrite nono joelho,joelho, dordor nana perna,perna, mastite,mastite, gastritegastrite ..



3535..DubiDubi (E(E 3535))

LocalizaçãoLocalização:: nana fossafossa laterallateral dodo tendãotendão infrapatelarinfrapatelar..
IndicaçõesIndicações:: artriteartrite ouou periartriteperiartrite nono joelho,joelho, dordor nana perna,perna, mastite,mastite, gastritegastrite enteriteenterite..



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 • 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

CoraçãoCoração

Estômago



3636..ZusanliZusanli (E(E 3636)) == TrêsTrês milhasmilhas nono pépé
PontoPonto Ho,Ho, pertencepertence aoao elementoelemento terraterra..

LocalizaçãoLocalização:: LiLi TaeTae == "Três"Três Distâncias"Distâncias".. EntreEntre oo músculomúsculo tibialtibial anterioranterior ee exteriorexterior longolongo dosdos dedosdedos..
IndicaçõesIndicações:: indigestão,indigestão, gastrite,gastrite, náuseas,náuseas, vômitos,vômitos, distensãodistensão abdominal,abdominal, constipação,enterite,constipação,enterite,
disenteria,disenteria, renite,renite, faringite,faringite, dispepsiadispepsia ee fortalecimentofortalecimento geralgeral.. (aumenta(aumenta oo yang),yang), diminuidiminui oo edema,edema,
visãovisão turvaturva (idoso),(idoso), dordor nono pulsopulso..

3737..ShangjuxShangjux (E(E 3737))3737..ShangjuxShangjux (E(E 3737))

LocalizaçãoLocalização:: lateralmentelateralmente aoao músculomúsculo dada tíbiatíbia.. 33 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo EE 3636..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono estômago,estômago, dordor nono intestinointestino grosso,grosso, edemaedema nasnas pernaspernas ee joelhos,joelhos, paralisiaparalisia dasdas pernaspernas..

3838..TiaokouTiaokou (E(E 3838))

LocalizaçãoLocalização:: lateralmentelateralmente nana linhalinha dada tíbia,tíbia, 88 polegadaspolegadas abaixoabaixo dodo joelhojoelho ((22 polegadaspolegadas abaixoabaixo dede EE 3737))..
IndicaçõesIndicações:: dordor nasnas pernas,pernas, paralisiaparalisia dasdas pernas,pernas, friezafrieza nasnas pernas,pernas, cólicascólicas abdominais,abdominais, dordor nosnos
ombrosombros..

3939..XiajuxuXiajuxu (E(E 3939))

LocalizaçãoLocalização:: 11 polegadapolegada abaixoabaixo EE 3838..
IndicaçõesIndicações:: dordor nosnos seios,seios, paralisiaparalisia dasdas pernas,pernas, cólicascólicas abdominais,abdominais, artralgiaartralgia nono cotovelocotovelo..



4040..FenglongFenglong (E(E 4040))

LocalizaçãoLocalização:: 00,,55 polegadaspolegadas aoao ladolado dodo pontoponto..
IndicaçõesIndicações:: asma,asma, pernaspernas adormecidasadormecidas ouou paralisadasparalisadas hemiplegia,hemiplegia, dodo dede cabeça,cabeça, apoplexiaapoplexia ee hipertensãohipertensão..

��������PontoPonto importanteimportante dede analgesiaanalgesia..

4141..JiexiJiexi (E(E 4141)) == RioRio DespersoDesperso

PontoPonto King,King, pertencepertence aoao elementoelemento fogo,fogo, pontoponto mãemãe..
LocalizaçãoLocalização:: nono pontoponto médiomédio dorsaldorsal dodo tornozelotornozelo..
IndicaçõesIndicações:: dordor dede cabeça,cabeça, tonturas,tonturas, pernaspernas ee péspés adormecidos,adormecidos, constipação,constipação, distensãodistensão abdominalabdominal..

��������PontoPonto dede tonificaçãotonificação dodo estômagoestômago..





4242..ChongyangChongyang (E(E 4242))

LocalizaçãoLocalização:: pontoponto maismais altoalto dodo dorsodorso dodo pépé ondeonde passapassa aa artériaartéria dorsaldorsal dodo pépé..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono pé,pé, dordor dede dente,dente, gengivite,gengivite, anorexia,anorexia, epilepsiaepilepsia..

4343..XianguXiangu (E(E 4343)) == ValeVale SubmersoSubmerso4343..XianguXiangu (E(E 4343)) == ValeVale SubmersoSubmerso
PontoPonto IuIu pertencepertence aoao elementoelemento TerraTerra

LocalizaçãoLocalização:: nana depressãodepressão entreentre oo 22ºº ee oo 33º,º, metatarso,metatarso, próximopróximo ajuntaajunta metatarsometatarso falangeanafalangeana..
IndicaçõesIndicações:: dordor nono dorsodorso dodo pé,pé, nana palmapalma dada mão,mão, cólicacólica abdominal,abdominal, ,, metatarsalgia,metatarsalgia, odontologiaodontologia dodo
maxilarmaxilar superior,superior, pesadelos,pesadelos, bocejosbocejos..

4444..NeitingNeiting (E(E 4444)) == PátioPátio InternoInterno negritonegrito
PontoPonto Iong,Iong, pertencepertence aoao elementoelemento ÁguaÁgua..

LocalizaçãoLocalização:: nana frentefrente dasdas juntasjuntas metatarsometatarso -- falangianasfalangianas entreentre oo 22ºº ee oo 33ºº dedodedo dodo pépé..
IndicaçõesIndicações:: dordor dede dente,dente, amigdalite,amigdalite, faringitefaringite dasdas juntasjuntas temporotemporo mandibular,mandibular, distensãodistensão abdominal,abdominal,
sangramentosangramento gengival,gengival, corescores nana regiãoregião mandibularmandibular inferiorinferior..



45.Lidui (E 45) = Boca Doente45.Lidui (E 45) = Boca Doente
Ponto Tsing, elemento Metal, ponto filho.?Ponto Tsing, elemento Metal, ponto filho.?

Localização:Localização: lado lateral do leito ungueal  do 2º dedo do pé.lado lateral do leito ungueal  do 2º dedo do pé.
Indicações:Indicações: gengivite, amigdalite, hepatite, paralisia facial, rinite, excesso de sonhos, P.M.D. ( Psicose gengivite, amigdalite, hepatite, paralisia facial, rinite, excesso de sonhos, P.M.D. ( Psicose 
Maníaco Depressiva).Maníaco Depressiva).

Elimina o Fogo do Coração.Elimina o Fogo do Coração.Elimina o Fogo do Coração.Elimina o Fogo do Coração.

TRAJETO DO MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGOTRAJETO DO MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGO

OO vasovaso YangYang MingMing dodo pépé (meridiano(meridiano dodo estômago)estômago) éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia éé centrífugacentrífuga.. ParteParte dodo pontoponto ChenChen -- QiQi
(receptor(receptor dasdas lágrimas),lágrimas), nºnº 11 dodo estômagoestômago ee terminatermina nono pontoponto Lidui,Lidui, nºnº.. 4545 dodo estômago,estômago, parapara trástrás dodo ânguloângulo
unguealungueal externoexterno dodo 22ºº artelhoartelho.. OO trajetotrajeto dodo meridianomeridiano dodo EstômagoEstômago encerraencerra 4545 pontospontos dede acupunturaacupuntura..





MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGO MERIDIANO PRINCIPAL DO ESTÔMAGO ––
TRAJETO SUPERFICIAL E PROFUNDOTRAJETO 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 cima, pescoço, nuca e cabeça, onde se 
une a outros canais, depois desce até a 
garganta.


