


OS PONTOS DO MERIDIANO OS PONTOS DO MERIDIANO 

DO INTESTINO DELGADODO INTESTINO DELGADO

ElementoElemento:: FogoFogo
HorárioHorário:: 1313::0000 àsàs 1515::0000 hshs..
EstaçãoEstação:: VerãoVerão

YANGYANG

OO MeridianoMeridiano PrincipalPrincipal dodo IntestinoIntestino Delgado,Delgado, éé oo MeridianoMeridiano
YangYang dodo nívelnível TaeTae Yang,Yang, dosdos membrosmembros superiores,superiores, pertencepertence aoao
elementoelemento Fogo,Fogo, possuipossui 1919 pontospontos emem seuseu trajetotrajeto superficialsuperficial ee temtem seuseu
horáriohorário máximomáximo dede circulaçãocirculação energéticaenergética entreentre 1313::0000 ee 1515::0000 horas,horas,
sendosendo precedidoprecedido pelopelo Coração,Coração, seuseu MeridianoMeridiano Acoplado,Acoplado, ee sucedidosucedido
pelapela BexigaBexiga..

RelacionaRelaciona--sese internainterna ee externamenteexternamente comcom oo coração,coração, temtem
comocomo funçõesfunções principaisprincipais receberreceber temporariamentetemporariamente oo alimentoalimento
parcialmenteparcialmente digeridodigerido pelopelo estômago,estômago, dandodando prosseguimentoprosseguimento aoao
processoprocesso digestivodigestivo ee absorverabsorver águaágua ee parteparte dada essênciaessência dosdos alimentosalimentos..



PrincipaisPrincipais FunçõesFunções::

Recebe o Qi dos alimentos do EstômagoRecebe o Qi dos alimentos do Estômago

PrecisaPrecisa estarestar receptivoreceptivo parapara receberreceber oo QiQi descendentedescendente dodo
EstômagoEstômago ee dirigídirigí--lolo parapara baixo,baixo, porpor issoisso éé ocooco (vazio)(vazio)..

Ajuda o BaçoAjuda o Baço--Pâncreas e o Estômago aPâncreas e o Estômago a
transformar e transportar os alimentostransformar e transportar os alimentos

NoNo processoprocesso dede passagempassagem dodo alimentoalimento porpor suasua
luz,luz, dádá--sese prosseguimento,prosseguimento, àà transformaçãotransformação dodo
mesmomesmo.. ÉÉ nono IntestinoIntestino DelgadoDelgado queque aa maiormaior parteparte dada
essênciaessência dosdos alimentosalimentos éé absorvidaabsorvida..



Ajuda a Bexiga na Separação dos FluídosAjuda a Bexiga na Separação dos Fluídos

O Intestino Delgado trabalhando em conjunto com O Intestino Delgado trabalhando em conjunto com O Intestino Delgado trabalhando em conjunto com O Intestino Delgado trabalhando em conjunto com 
a Bexiga, Meridiano pertencente ao mesmo Nível a Bexiga, Meridiano pertencente ao mesmo Nível 
Energético, é o principal responsável pela separação do Energético, é o principal responsável pela separação do 
Fluído Turvo, que é levado ao Intestino Grosso, do Fluído Fluído Turvo, que é levado ao Intestino Grosso, do Fluído 
Límpido, que é absorvido.Límpido, que é absorvido.



Trajeto do MeridianoTrajeto do Meridiano

IniciaInicia--sese nono ânguloângulo unguealungueal externoexterno dodo dedodedo mínimo,mínimo,
seguindoseguindo pelopelo dorsodorso dada mãomão emem seuseu ladolado ulnar,ulnar, passapassa pelopelo punhopunho
ee correcorre pelopelo antebraço,antebraço, ganhandoganhando oo cotovelocotovelo entreentre oo olécranoolécrano ee aa
ulnaulna pelopelo epicôndiloepicôndilo medialmedial aoao úmeroúmero.. SegueSegue pelapela bordaborda posteriorposterior
laterallateral dodo braçobraço atéaté oo ombro,ombro, circulacircula pelapela regiãoregião ee cruzacruza comcom oo
MeridianoMeridiano dodo VasoVaso dodo GovernoGoverno nana alturaaltura dodo 1414 VGVG (encontro(encontro dedeMeridianoMeridiano dodo VasoVaso dodo GovernoGoverno nana alturaaltura dodo 1414 VGVG (encontro(encontro dede
todostodos osos Yang)Yang)..

AtravessaAtravessa oo ombroombro parapara frente,frente, indoindo atéaté aa fossafossa suprasupra--
clavicular,clavicular, ondeonde sese dividedivide emem 22 ramos,ramos, umum profundoprofundo queque descedesce
pelopelo esôfago,esôfago, cruzacruza oo coração,coração, atravessaatravessa oo diafragma,diafragma, passapassa oo
estômago,estômago, indoindo sese conectarconectar comcom oo IntestinoIntestino DelgadoDelgado oo seuseu órgãoórgão
correspondentecorrespondente.. OO outrooutro ramo,ramo, ascendeascende pelopelo pescoço,pescoço, cruzacruza aa
mandíbulamandíbula ee sese bifurcabifurca indoindo umum ramoramo parapara aa faceface laterallateral dodo nariznariz
nana regiãoregião infrainfra--orbitária,orbitária, ondeonde sese conectaconecta comcom oo MeridianoMeridiano dada
BexigaBexiga ee oo outrooutro ramoramo seguesegue parapara oo cantocanto dodo rostorosto indoindo atéaté oo
ouvidoouvido..



Trajeto Superficial e Trajeto Superficial e 
Profundo doProfundo doProfundo doProfundo do
Meridiano do Meridiano do 

Intestino DelgadoIntestino Delgado



PRINCIPAIS PONTOSPRINCIPAIS PONTOS

11.. IDID11 (( ShaozeShaoze )) -- "" PequenoPequeno Pantano"Pantano"

PontoPonto ""TsingTsing"",, pontoponto dodo elementoelemento MetalMetal,, localizalocaliza--sese nono ânguloângulo
unguealungueal externoexterno dodo dedodedo mínimomínimo..

ÉÉ indicadoindicado emem doençasdoenças febris,febris, perdaperda dede consciência,consciência, lactaçãolactação
insuficiência,insuficiência, doresdores dada gargantagarganta ee córneacórnea turva,turva, cefaléia,cefaléia, rigidezrigidez nanainsuficiência,insuficiência, doresdores dada gargantagarganta ee córneacórnea turva,turva, cefaléia,cefaléia, rigidezrigidez nana
nuca,nuca, inflamaçãoinflamação nono seio,seio, abrirabrir osos orifíciosorifícios

22.. IDID22 (Quiangu(Quiangu )) -- "Vale"Vale Anterior"Anterior"

PontoPonto "Iong""Iong" dodo MeridianoMeridiano,, pontoponto dodo elementoelemento ÁguaÁgua,, localizadolocalizado
distalmentedistalmente àà articulaçãoarticulação matacarpomatacarpo--falangeana,falangeana, nana junçãojunção entreentre aa
pelepele finafina ee grossagrossa..

É utilizados para o tratamento de alterações de sensibilidade É utilizados para o tratamento de alterações de sensibilidade 
nos dedos, dores no braço e estados febris, Angina, coriza, zumbido, nos dedos, dores no braço e estados febris, Angina, coriza, zumbido, 
visão fraca, queimação ao urinar (calor na bexiga).visão fraca, queimação ao urinar (calor na bexiga).



33.. IDID33 (Houxi)(Houxi) -- "Vale"Vale Posterior"Posterior"

PontoPonto "Iu""Iu",, pontoponto dodo elementoelemento MadeiraMadeira,, porpor istoisto éé
oo pontoponto dede TonificaçãoTonificação dodo MeridianoMeridiano.. LocalizadoLocalizado
próximopróximo àà articulaçãoarticulação metacarpometacarpo--falangeana,falangeana, nana linhalinhapróximopróximo àà articulaçãoarticulação metacarpometacarpo--falangeana,falangeana, nana linhalinha
dede junçãojunção dada pelepele..

ÉÉ utilizadosutilizados parapara cefaléias,cefaléias, rigidezrigidez dede nuca,nuca,
congestãocongestão visual,visual, surdez,surdez, epilepsia,epilepsia, maláriamalária ee suoressuores
noturnosnoturnos.. ContraturasContraturas nosnos dedos,dedos, braçosbraços ee cotoveloscotovelos..
PontoPonto dede aberturaabertura dodo MeridianoMeridiano dodo VasoVaso Governador,Governador,
porpor istoisto éé utilizadoutilizado nono tratamentotratamento dede doresdores emem todatoda aa
coluna,coluna, principalmenteprincipalmente quandoquando combinadocombinado aoao BB6262
fraquezafraqueza físicafísica ee psíquica,psíquica, diabetes,diabetes, gripegripe..



44.. IDID44 (Wangu(Wangu )) -- "Osso"Osso DoDo Punho"Punho"

PontoPonto IunnIunn.. LocalizadoLocalizado nono bordobordo externoexterno dada mão,mão,PontoPonto IunnIunn.. LocalizadoLocalizado nono bordobordo externoexterno dada mão,mão,
numnum ocooco formadoformado pelapela junçãojunção dodo 55ºº metacarpometacarpo comcom oo
corpocorpo.. UtilizadoUtilizado emem associaçãoassociação comcom oo pontoponto 33 IDID parapara oo
tratamentotratamento dede doresdores nana colunacoluna lombarlombar.. DoresDores nasnas costelascostelas
comcom dificuldadedificuldade respiratóriarespiratória..



55.. IDID55 (Wangu(Wangu )) -- "Vale"Vale ExternoExterno Iang"Iang"

PontoPonto ""KingKing"",, pertencepertence aoao elementoelemento FogoFogo,, dominantedominante dodo
MeridianoMeridiano.. LocalizadoLocalizado lateralmentelateralmente aoao punho,punho, numanuma depressãodepressão
distaldistal aoao processoprocesso estilóideestilóide dada ulnaulna..

UtilizadoUtilizado emem inflamaçãoinflamação dada regiãoregião dodo pescoçopescoço ee mandíbula,mandíbula,UtilizadoUtilizado emem inflamaçãoinflamação dada regiãoregião dodo pescoçopescoço ee mandíbula,mandíbula,
dordor nono punhopunho ee regiãoregião laterallateral dodo antebraçoantebraço ee doençasdoenças febris,febris,
hemorróidas,hemorróidas, gengivite,gengivite, estomatiteestomatite dede bebês,bebês, doresdores lateraislaterais nono peito,peito,
lucidezlucidez mentalmental..

66.. IDID66 (Yanglao)(Yanglao)

LocalizadoLocalizado dorsaldorsal àà cabeçacabeça dada ulna,ulna, nana faceface radialradial dodo processoprocesso
estilóideestilóide dada ulnaulna.. PontoPonto utilizadoutilizado parapara doençasdoenças agudas,agudas, parapara
enfermidadesenfermidades causadascausadas porpor obstruçãoobstrução dada energiaenergia dodo IntestinoIntestino
DelgadoDelgado.. DoresDores emem todotodo oo trajetotrajeto dodo MeridianoMeridiano turvaçãoturvação dada visãovisão..



77.. IDID77 (Xiaohai(Xiaohai )) -- "Membro"Membro Correto"Correto"

PontoPonto ""HoHo"",, pontoponto dodo elementoelemento terra,terra, pontoponto dede SedaçãoSedação dodo
MeridianoMeridiano.. LocalizadoLocalizado enteente oo epicôndiloepicôndilo medialmedial dodo úmeroúmero ee oo
olécranoolécrano..

IndicadoIndicado parapara foglosefoglose nana face,face, doresdores nana nuca,nuca, nana porçãoporçãoIndicadoIndicado parapara foglosefoglose nana face,face, doresdores nana nuca,nuca, nana porçãoporção
laterolatero--posteriorposterior dodo ombroombro ee braço,braço, analgesiaanalgesia dede dentesdentes ee epilepsia,epilepsia,
doresdores dede estômagoestômago apósapós aa refeição,refeição, doresdores abaixoabaixo dodo umbigo,umbigo, doresdores nono
queixo,queixo, pescoço,pescoço, ombros,ombros, braços,braços, cotovelos,cotovelos, ansiedadeansiedade severasevera emem
funçãofunção dede suasua conexãoconexão aoao meridianomeridiano dodo coraçãocoração..

88.. IDID88 (( NaoshuNaoshu )) -- "Pequeno"Pequeno Mar"Mar"

LocalizadoLocalizado nana depressãodepressão inferoinfero--laterallateral dada espinhaespinha dada
escápulaescápula.. UtilizadoUtilizado nono tratamentotratamento dede doresdores nono ombroombro ee braço,braço, comocomo
pontoponto dede açãoação locallocal ee regional,regional, retençãoretenção dede águaágua nosnos tecidostecidos..



99.. IDID99 (( TianzongTianzong )) -- "Verdadeiro"Verdadeiro Ombro"Ombro"

LocalizadoLocalizado nana fossafossa infrainfra--escapular,escapular, nono pontoponto centralcentral dada
escápulaescápula.. IndicadoIndicado parapara doresdores emem regiãoregião escapularescapular ee regiãoregião láterolátero--
posteriorposterior dodo braçobraço ee cotovelocotovelo..

1010.. IDID1010 (( JianzhongshuJianzhongshu ))

LocalizadoLocalizado aa 22 TsunTsun laterallateral aoao processoprocesso espinhosoespinhoso dada 77ªª
cervical,cervical, relacionarelaciona--sese comcom MeridianoMeridiano dodo VasoVaso GovernadorGovernador atravésatravés dodo
pontoponto 1414 VGVG.. ÉÉ indicadoindicado parapara asma,asma, tossetosse ee doresdores nono ombroombro ee costascostas..

1111.. IDID1111 (( QuanliaoQuanliao ))

LocalizadoLocalizado nono bordobordo inferiorinferior dodo zigomático,zigomático, utilizadoutilizado parapara
doresdores dede dentes,dentes, paralisiaparalisia facialfacial.. DeleDele saisai umum ramoramo profundoprofundo queque sese
conectaconecta comcom oo MeridianoMeridiano dada BexigaBexiga nono pontoponto 11 BB..



1212.. IDID1212 (Tinggong)(Tinggong)

LocalizadoLocalizado próximopróximo aoao tragus,tragus, entreentre esteeste ee aa articulaçãoarticulação
têmporamandibulartêmporamandibular.. ÉÉ indicadoindicado nono tratamentotratamento dede surdez,surdez, zumbidozumbido..

1313.. IDID1313 (Tsiou(Tsiou--Iuann)Iuann)1313.. IDID1313 (Tsiou(Tsiou--Iuann)Iuann)

NaNa bordaborda superiorsuperior dada espinhaespinha dada escapula,escapula, nono centrocentro dodo ombro,ombro, nana
linhalinha horizontalhorizontal dada apófiseapófise espinhosaespinhosa dada terceiraterceira vértebravértebra dorsaldorsal..
SintomasSintomas:: dordor nono ombroombro ee cotovelocotovelo ee regiãoregião posteriorposterior dodo braçobraço..

1414.. IDID1414 (Tsienn(Tsienn--OaeOae--Iu)Iu)

NaNa nucanuca aa quatroquatro distânciasdistâncias dada linhalinha médiamédia posterior,posterior, sobresobre aa
horizontalhorizontal queque passapassa debaixodebaixo dada apófiseapófise espinhosaespinhosa dada primeiraprimeira
vértebravértebra dorsaldorsal..
SintomasSintomas:: dordor nono ombro,ombro, sensaçãosensação dede friofrio dada nucanuca atéaté oo punhopunho..



1515.. IDID1515 (Tsienn(Tsienn--TchomgTchomg--Iu)Iu)

NaNa horizontalhorizontal queque passapassa debaixodebaixo dada apófiseapófise espinhosaespinhosa dada sétimasétima
vértebravértebra cervicalcervical aa duasduas ee meiameia distânciadistância dada linhalinha médiamédia posteriorposterior..
SintomasSintomas:: visãovisão debilitada,debilitada, fatiga,fatiga, bronquitebronquite..SintomasSintomas:: visãovisão debilitada,debilitada, fatiga,fatiga, bronquitebronquite..

1616.. IDID1616 (Tienn(Tienn--Tchoroang)Tchoroang)

NaNa regiãoregião laterallateral dodo pescoço,pescoço, atrasatras dodo músculomúsculo esternocleidoesternocleido
mastoideo,mastoideo, nana horizontalhorizontal queque passapassa nono bordobordo superiorsuperior dada cartilagemcartilagem
tireóideatireóidea..

IndicaçãoIndicação:: zumbido,zumbido, maxilarmaxilar doloroso,doloroso, doresdores nana regiãoregião
posterioresposteriores dodo ombroombro..



1717.. IDID1717 (Tienn(Tienn--Jong)Jong)

PontoPonto dede reuniãoreunião dada vesículavesícula biliarbiliar..
Localização,Localização, dede traztraz dodo anguloangulo maxilarmaxilar inferior,inferior, entreentre esteeste ee oo
bordobordo anterioranterior dodo esternocleidomastoideoesternocleidomastoideo..bordobordo anterioranterior dodo esternocleidomastoideoesternocleidomastoideo..
IndicaçãoIndicação:: amigdalite,amigdalite, sudorese,sudorese, náuseas,náuseas, vômitos,vômitos, trismotrismo..

1818.. IDID1818 (Tsiuann(Tsiuann--Tsiao)Tsiao)

NoNo bordobordo inferiorinferior dodo ossoosso malar,malar, nono rebordorebordo anterioranterior dodo músculomúsculo
masseter,masseter, emem umum oco(buraco)oco(buraco)..

SintomasSintomas:: ParalisiaParalisia facial,facial, neuragianeuragia dodo trigêmio,trigêmio,
odontalgia,odontalgia, espasmoespasmo palpebral,palpebral, afonia,afonia, trismo,trismo, doresdores nasnas mãosmãos..



1919.. IDID1919 (Ting(Ting--Kong)Kong)

PontoPonto dede reuniãoreunião dosdos meridianosmeridianos dada vesículavesícula biliarbiliar ee dodo triplotriplo
aquecedoraquecedor..
LocalizaçãoLocalização:: logologo adianteadiante dodo tragus,tragus, aoao ladolado dada articulaçãoarticulação
temporomandibular,temporomandibular, emem umauma depressãodepressão..temporomandibular,temporomandibular, emem umauma depressãodepressão..
SintomasSintomas:: Otite,Otite, hipoacusia,hipoacusia, acúfenos,acúfenos, sensaçãosensação dede corpocorpo
estranhoestranho nono ouvido,ouvido, artriteartrite tempotempo maxilar,maxilar, visãovisão debilitadadebilitada ..



Meridiano do Intestino DelgadoMeridiano do Intestino Delgado

OO vasovaso TaiTai--yangyang dada mãomão (Meridiano(Meridiano dodo IntestinoIntestino
Delgado)Delgado) éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia éé centrípetacentrípeta.. IniciaInicia--sese nonoDelgado)Delgado) éé bilateralbilateral.. SuaSua energiaenergia éé centrípetacentrípeta.. IniciaInicia--sese nono
pontoponto ShaoShao--zeze (pequeno(pequeno brejo)brejo) nana faceface dorsaldorsal dodo quintoquinto dedodedo
porpor trástrás dodo ânguloângulo unguealungueal internointerno (lado(lado auricular)auricular) ee
terminatermina nono pontoponto TsingTsing--gonggong (palácio(palácio dada audição),audição), dada
cavidadecavidade dianteiradianteira dodo meiomeio dodo trágustrágus (boca(boca aberta)aberta).. ContamContam--
sese 1919 pontospontos dede acupunturaacupuntura nono meridianomeridiano dodo IntestinoIntestino
DelgadoDelgado..





INTESTINO DELGADOINTESTINO DELGADO

PLENITUDEPLENITUDE (excesso)(excesso)

QuandoQuando oo calorcalor dodo coraçãocoração deslocadesloca seuseu calorcalor parapara oo
intestinointestino delgado,delgado, alémalém dosdos sinaissinais dodo fogofogo dodo coraçãocoração (agitação(agitação
ansiosa,ansiosa, rostorosto vermelho,vermelho, insônia)insônia) aparecemaparecem sinaissinais urináriosurinários ::
disúria,disúria, hematúriahematúria ouou entãoentão queimaçãoqueimação ee dordor nana uretrauretra..disúria,disúria, hematúriahematúria ouou entãoentão queimaçãoqueimação ee dordor nana uretrauretra..

OO indivíduoindivíduo apresentaapresenta ::

SINTOMATOLOGIASINTOMATOLOGIA GERALGERAL

--dordor lombarlombar irradiandoirradiando asas partespartes genitaisgenitais;;
--abdômenabdômen dilatadodilatado;;
--borborígmosborborígmos intestinaisintestinais;;
--intumescimentointumescimento dodo escrotoescroto;;
--língualíngua pálidapálida (revestimento)(revestimento);;
--rigidezrigidez nana nucanuca..



RELAÇÕESRELAÇÕES COMCOM AA MEDICINAMEDICINA OCIDENTALOCIDENTAL

--hérniashérnias inguinoscrotaisinguinoscrotais;;--hérniashérnias inguinoscrotaisinguinoscrotais;;
--espasmoespasmo intestinaisintestinais;;
--cistitescistites;;
--dismenorréiadismenorréia
--gargantagarganta doloridadolorida;;
--gastritesgastrites..



VAZIOVAZIO (( insuficiênciainsuficiência ))

OO indivíduoindivíduo apresentaapresenta::
--sensibilidadesensibilidade exageradaexagerada (ofensa)(ofensa);;
--borborígmosborborígmos intestinaisintestinais;;--borborígmosborborígmos intestinaisintestinais;;
--diarréiasdiarréias pastosaspastosas;;
--polaciúricapolaciúrica;;
--língualíngua pálida,pálida, revestimentorevestimento brancobranco;;
--doresdores aoao longolongo dada linhalinha posteriorposterior dada faceface dorsaldorsal dodo
braçobraço ee ombro,ombro, rigidezrigidez nana nucanuca;;
--magrezamagreza;;
--mámá circulação,circulação, maumau funcionamentofuncionamento intestinal,intestinal,
ciclociclo menstrualmenstrual irregularirregular;;
--doresdores abdominaisabdominais aliviadasaliviadas comcom oo calorcalor..



RelaçãoRelação comcom aa MedicinaMedicina OcidentalOcidental

--TorcicoloTorcicolo;;
--AnemiaAnemia;;
--DismenorréiaDismenorréia



Trajeto superficial e ProfundoTrajeto superficial e Profundo






