


Elemento: Metal
Horário: 05:00 às 07:00 hs.
Estação: Outono
Trajeto: Centrípeto



O Meridiano do Intestino Grosso 
recebe energia do Meridiano do Pulmão, 
transmitindo-a  ao Meridiano Estômago.

Possui 20 pontos bilaterais, comanda 
as funções de absorção de líquidos e 
eliminação de resíduos pesados. Quando em 
insuficiência provoca temor ao frio, calafrios, 
constipação hipotônica ou acelerada.constipação hipotônica ou acelerada.

Nos casos de excesso de energia 
provoca quadros que cursam com calor e 
edema ao longo do meridiano, constipação 
hipertônica, dor abdominal, sede, 
odontalgias, afecções eruptivas com prurido 
e acnes.



O Meridiano Principal do Intestino Grosso inicia seu trajeto na 
extremidade do dedo indicador no ponto nº 1 (Shangyang), subindo pelo bordo 
radial deste, passando pelo espaço entre o 1º e o 2º ossos metacarpianos, onde 
se localiza o ponto nº 4 (Hogu), segue pela tabaqueira anatômica, pelo aspecto 
ântero-lateral no antebraço até chegar à face lateral do cotovelo. Daí segue 
subindo pela lateral do braço até o ponto mais alto no ombro onde está 
localizado o ponto nº 15 (Jianyu) o trajeto do meridiano segue circulando o 
bordo anterior do acrômio, vai até a 7ª vértebra cervical, ponto 14 do 

MERIDIANO PRINCIPAL DO INTESTINO GROSSO

bordo anterior do acrômio, vai até a 7ª vértebra cervical, ponto 14 do 
meridiano do vaso do governador (Dazhui) e desce até a fossa supra clavicular. 
Neste ponto, o meridiano se divide e segue com um ramo profundo, 
responsável por suas conecções internas, ligando-se ao Pulmão, órgão de seu 
meridiano acoplado. Ultrapassa o diafragma e vai encontrar o seu órgão 
correspondente, o Intestino Grosso.

O ramo superficial que vem da fossa supra clavicular, sobe pelo lado 
do pescoço, cruza para o outro lado da face sob as narinas, chegando ao canto 
inferior oposto da asa do nariz, no ponto 20 (Ying Tsiang), onde o meridiano do 
Intestino Grosso se liga ao Meridiano do Estômago, o meridiano do nível Yang 
Ming que vai para os Meridianos inferiores e o segue



CANAL DE ENERGIA  PRINCIPAL DO
INTESTINO GROSSO

Trajeto Superficial e Profundo:





LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO
DE PONTOSDE PONTOS



IG I (SHANGYANG) “Ponto Tsing pertence ao elemento Metal*”

Localização: no lado radial do dedo índex, 0,1 polegada posterior e radial

do leito ungueal.

Indicação: furunculose no rosto, amigdalite, dor de dente, apoplexia, 

coma glaucoma, dor no ombro, dedos adormecidos.

IG 2 (ERIJIAN) “Iong pertence ao elemento Água: ponto de filho*”

Localização: no lado radial do dedo índex, na depressão distal da junta

metacarpo-falângica.

Indicação: epistaxe, dor de dentes, amigdalite, faringite, bursite de 

ombro, febre.





IG 3 (SANJIAN) “Ponto Iú, pertence ao elemento Madeira* ”

Localização: no lado dorsal da mão, no lado radial do segundo metacarpo,

na depressão atrás da Segunda junta metacarpo falângica.

Indicação: laringite, amigdalite, dor de dentes, trigeminalgia, dor no olho, 

bursite de ombro, tendinite de cotovelo, boca seca, língua amarelada, falta de 

apetite.

IG 4 (HEGU) “Ponto Iunn*”IG 4 (HEGU) “Ponto Iunn*”

Localização: no lado dorsal da mão, entre o primeiro e o segundo osso

metacarpo no meio do primeiro músculo interósseo, ao abrir o polegar e o dedo

indicador, no meio d linha entre a junção do primeiro e do segundo osso

metacarpo, o ponto médio da borda da palma, ou quando fecha a mão, entre o

primeiro e o segundo metacarpo, o ponto mais alto em cima do músculo interósseo.

Indicação: dor de cabeça, dor de dentes, amigdalite, faringite, rinite, 

epistaxe, asma bronquite, paralisia facial, dor no braço e ombro, gripe, hipoidrose 

ou hiperidrose, insônia, nervosismo, zumbido ou distúrbio do ouvido, escabiose.







IG 5 (YANGXI) “Ponto King, pertence ao elemento Fogo*”

Localização: no lado dorsal radial do punho, um pouco distal do osso

rádio, onde há depressão entre os tendões do músculo extensor curto e longo o

polegar, ao estiar e abrir o polegar.

Indicação: dor de cabeça, conjuntivite, zumbido, distúrbio do ouvido,

dor de garganta, amigdalite, dor de dentes, dor no punho e na mão.

IG 6 (PIENLI) “Ponto LO (Passagem)”

Localização: 3 polegadas acima do Yangxi (IG 5), no dorso radial do

antebraço do músculo adutor longo do polegar e tendão do músculo extensorantebraço do músculo adutor longo do polegar e tendão do músculo extensor

curto do carpo radial.

Indicação: amigdalite, zumbido, distúrbios do ouvido, epistaxe, dor de

dentes, paralisia facial, dor nos ombros e nos braços.

IG 7 (WENLU) “Ponto Xi”

Localização: 5 polegadas acima do punho, no lado dorso radial do

antebraço, entre o músculo adutor longo do polegar e músculo extensor curto do

carpo radial.

Indicação: dor de dentes, furunculose no rosto e braço, amigdalite, dor

no braço, estomatite, parotite, glossite, inchação no rosto.



IG5

IG6
IG7



IG 8 (XILIAN)IG 8 (XILIAN)

Localização: 4 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial do

antebraço, entre o músculo extensor carpo radial longo e músculo extensor

carpo radial curto.

Indicação: dor de cabeça, tontura, dor no antebraço, dor de barriga (ao 

redor do umbigo), pleurite, mastite, hematúria (cistite).

IG 9 (SHANGLIN)

Localização: 3 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial do

antebraço, no meio do músculo extensor carpo radial longo.

Indicação: dor de cabeça, dor no ombro e no cotovelo, dor no estômago, dor 

no intestino (borborismo), membros adormecidos, hemiplegia.

IG 10 (SHOUSANLI)

Localização: 2 polegadas abaixo do cotovelo no lado dorso radial

entre o músculo extensor carpo radial longo e o músculo braquio radial.

Indicação: dor de dentes, parodontite, rinite, furunculose, 

carbunculose, mastite, hemiplegia, dor no cotovelo, braço e ombro, tremor nos 

braços, distensão abdominal, diarréia.





IG 11 (QUCHI) “Ponto Ho, pertence ao elemento Terra: ponto de Mãe*”

Localização: no lado radial do cotovelo, no músculo braquio radial, ao

dobrar o cotovelo, na depressão radial no fim da linha cubital.

Indicação: dor de cotovelo (tennis elbow), dor no ombro, dor no joelho, 

paralisia no braço, hemiplegia, febre, hipertensão, amigdalite, pleurite, 

dermatite, eczema, gengivite, tuberculose, pneumonia, conjuntivite. 

dismenorréia, reumatismo.

IG 12 (ZHOULIAO)

Localização: em cima do epicôndilo lateral do úmero, no lado do osso, 1

polegada acima do Quchi (IG 11).

Indicação: dor de cotovelo e no braço, sonolência.

IG 13 (WUKI)

Localização: no lado ântero radial do úmero, 3 polegadas acima do

cotovelo, no ponto inicial do músculo braquio radial, ao lado do músculo tríceps

do braço.

Indicação: dor no braço, dor no cotovelo, braquialgia.





IG 14 (BIANO)

Localização: abrange o lado lateral e um pouco do radial do braço, no

ponto distal do músculo deltóide, 3 polegadas abaixo do ponto Jinyu (IG 15).

Indicação: bursite de ombro, hemiplegia, urticária, furunculose.

IG 15 (JIANYU)

Localização: em cima do ombro, na borda lateral do acrômio, há duas

depressões, este ponto fica na depressão anterior.

Indicação: bursite do ombro, hemiplegia, urticária, furunculose.

IG 16 (JUGU)

Localização: na depressão entre a borda superior e posterior da junta

acrômio clavicular e espinha da omoplata.

Indicação: tendinite, bursite de ombro.

IG 17 (TIANDING)

Localização: 1 polegada abaixo do ponto Futu do pescoço (IG 18). Na

borda posterior do músculo esterno cleidomastóideo.

Indicação: faringite, amigdalite, inflamação das cordas vocais (voz rouca).





IG 18 (FUTU)

Localização: na linha da borda inferior da cartilagem da tiróide a 3

polegadas da linha central, no lado do músculo esterno cleidomastóideo.

Indicação: tosse, laringite, faringite, amigdalite.

IG 19 (HOLIAO)

Localização: 0,5 polegadas no lado do ponto Renzhong (DM 26).

Indicação: epistaxe, obstrução nasal, rinite, paralisia facial.Indicação: epistaxe, obstrução nasal, rinite, paralisia facial.

IG 20 (YINGXIANG)

Localização: no ponto de encontro da linha inferior do nariz e da linha

naso labial.

Indicação: rinite, sinusite, paralisia facial, distúrbio olfativo, cólica biliar.




