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O aparecimento e o desenvolvimento de uma O aparecimento e o desenvolvimento de uma 
doendoençça sera seráá o reflexo da luta entre o reflexo da luta entre ““o o 
corretocorreto””(reto) e (reto) e ““o perversoo perverso””(nocivo)(nocivo)

ForForçça do correto: a do correto: 
�� ConstituiConstituiçção fão fíísica (ligada sica (ligada àà hereditariedade hereditariedade –– constitucional)constitucional)

�� Estado mentalEstado mental

�� Meio circunvizinhoMeio circunvizinho

�� AlimentaAlimentaçção (reforão (reforçço do correto)o do correto)

�� Resistência adquirida pelo treinamento (reforResistência adquirida pelo treinamento (reforçço do correto)o do correto)



EnergiasEnergias PerversasPerversas



Origem das doenças Segundo a MTC

Energias Perversas
Elementos Psíquicos
Alimentação e fadiga
Relações Sexuais
Traumatismos
Vermes e “micróbios”
Intoxicações
Hereditariedade



Como São Classificadas as Como São Classificadas as 
Energias?Energias?

�� Energia CelesteEnergia Celeste

�� Energia TerrestreEnergia Terrestre

�� Energia AncestralEnergia Ancestral



Equilíbrio de Yang e Yin

Yin prejudicial Yang prejudicial

A preponderância de Yin consome o Yang. 
(Síndrome o frio tipo Shi)

A preponderância de Yang consome o Yin. 
(Síndrome do calor  tipo Shi)

Yin
Yang

A deficiência de Yang conduz à
preponderância de Yin. (Síndrome do frio 

do tipo Xu).

A deficiência de Yin conduz à
preponderância de Yang. (Síndrome do 

calor  tipo Xu).



Outras ClassificaOutras Classificaçções do ões do 
QiQi

O Qi O Qi éé úúnico mas podemos nico mas podemos 
determinar sua localizadeterminar sua localizaçção e sua ão e sua 
funfunççãoão



Yang Qi e Yin QiYang Qi e Yin Qi

�� São duas partes antagônicas da São duas partes antagônicas da 
energia de baseenergia de base

�� O Yang indicaria as funO Yang indicaria as funçções e o Yin ões e o Yin 
indicaria a matindicaria a matéériaria



Jing QiJing Qi

ÉÉ composto de duas partes:composto de duas partes:

�� O Jing Qi Inato (cO Jing Qi Inato (cééu anterior) que u anterior) que éé a base a base 
material para receber a nutrimaterial para receber a nutriççãoão

�� O Jing Qi da nutriO Jing Qi da nutriçção (adquirido ou do cão (adquirido ou do cééu u 
posterior) que dposterior) que dáá nutrinutriçção e ajuda, dão e ajuda, dáá
assistência e suporte ao Jing Inatoassistência e suporte ao Jing Inato

�� Ambos são armazenados nos Rins Ambos são armazenados nos Rins 



Qing Qi ou Tian Qi ou Qi Qing Qi ou Tian Qi ou Qi 
Puro ou Qi do CPuro ou Qi do Cééuu
�� Existe na natureza, no ar que se respiraExiste na natureza, no ar que se respira

�� ÉÉ inalado e penetra no corpo pelos inalado e penetra no corpo pelos 
pulmõespulmões

�� Combinado com o Qi do alimento, darCombinado com o Qi do alimento, daráá
origem ao origem ao Zong QiZong QiZong QiZong QiZong QiZong QiZong QiZong Qi



METABOLIZAMETABOLIZAÇÇÃO DAS ENERGIAS E A TRANSFORMAÃO DAS ENERGIAS E A TRANSFORMAÇÇÃOÃO



Ying Qi ou Rong Qi ou Yong Qi Ying Qi ou Rong Qi ou Yong Qi 
ou Energia Nutrienteou Energia Nutriente

�� ÉÉ formado pelas matformado pelas matéérias as mais rias as mais 
nutritivas do Qi da alimentanutritivas do Qi da alimentaçção, sendo ão, sendo 
a essência dos alimentosa essência dos alimentos

�� Circula com o sangue e percorre o Circula com o sangue e percorre o 
organismo seguindo os meridianos em organismo seguindo os meridianos em 
um movimento que realiza uma um movimento que realiza uma 
revolurevoluçção a cada vinte e quatro horasão a cada vinte e quatro horas



O QI E SUA CIRCULAÇÃO



MARÉ ENERGÉTICA





Wei QiWei Qi

�� ÉÉ energia protetora ou de defesa energia protetora ou de defesa 
�� Chamada tambChamada tambéém de ardor dos m de ardor dos 

alimentos ou Wei Yangalimentos ou Wei Yang
�� Sua circulaSua circulaçção faz 50 voltas no ão faz 50 voltas no 

organismo durante 24 horasorganismo durante 24 horas



WEI QI'WEI QI'





Wei QiWei Qi

�� Protege a superfProtege a superfíície do corpo,cie do corpo,

�� MantMantéém a temperatura corporal,m a temperatura corporal,

�� MantMantéém a temperatura dos m a temperatura dos óórgãos,rgãos,

�� Permite a abertura das glândulas,Permite a abertura das glândulas,

�� Da brilho a pele e lustra os pêlos.Da brilho a pele e lustra os pêlos.



Etiopatogenia

O estado de saúde é caracterizado por um equilíbrio entre o Yin 
e o Yang: “O Yin é uniforme e forte, enquanto o Yang é
firme, então a saúde está garantida” ou “O Yin e o Yang 
estão em harmonia, então a saúde está preservada”

O aparecimento das doenças está ligado a dois processos

1. Perda de resistência corporal por diminuição da energia 
vital ou Zheng Qi, também chamada de Qi correto ou Qi 
reto, ou mais simplesmente “o correto”ou “o reto”.

2. A influência de um agente patogênico sobre o organismo. 
Este agente patogênico é chamado Xie Qi ou Energia 
Perversa ou Energia Nociva.



Níveis Energéticos e Proteção do 
Organismo







Paralelo entre a Medicina Ocidental e a MTCParalelo entre a Medicina Ocidental e a MTC

�� Medicina OcidentalMedicina Ocidental

ExteriorExterior

Pele  Pele  ---------------------------------------------------------------------------- (P)(P)

Tendões Tendões ------------------------------------------------------------------ (F/BP)(F/BP)

MMúúsculos sculos ---------------------------------------------------------------- (BP)(BP)

Vasos Vasos ------------------------------------------------------------------------ (C)(C)

Ossos Ossos ------------------------------------------------------------------------ (R)(R)

InteriorInterior

�� MTCMTC

Energias PerversasEnergias Perversas

B B ------------------ frio e calorfrio e calor---------------------- ID (Tai Yang)ID (Tai Yang)

VB VB ----------vento e calor vento e calor --------------TA (Shao Yang)TA (Shao Yang)

E E --------umidade e sequidãoumidade e sequidão---- IG(Yang Ming)IG(Yang Ming)

BPBP—— umidade e sequidão umidade e sequidão ——--------P(Tai Yin)P(Tai Yin)

F F ----------vento e fogo vento e fogo -------------------------- CS (Jue Yin)CS (Jue Yin)

R R ----------------frio e fogo frio e fogo -------------------------- C (shao Yin)C (shao Yin)

As Cinco EmoAs Cinco Emoççõesões



Etiologia

“O céu dispõe dos cinco elementos que governam 
em cinco tronos, para engendrar Frio,  Calor,
Vento, Umidade e Secura.

O homem dispõe das cinco vísceras para 
elaboração das cinco energias que produzem 
Alegria, Raiva, Preocupações, Tristeza e 
Temor”

Su Wen











XueXue
�� ÉÉ fruto da transformafruto da transformaçção da ão da 

essência dos alimentos pelo Baessência dos alimentos pelo Baçço e o e 
pelo Estômagopelo Estômago

�� Sua funSua funçção ão éé nutrir o conjunto dos nutrir o conjunto dos 
organismo e dar suporte a menteorganismo e dar suporte a mente



METABOLIZAMETABOLIZAÇÇÃO DAS ENERGIAS E A TRANSFORMAÃO DAS ENERGIAS E A TRANSFORMAÇÇÃOÃO



Xue e o Zang FuXue e o Zang Fu

�� CORACORAÇÇÃOÃO

�� FFÍÍGADOGADO

�� RINSRINS

�� BABAÇÇOO

�� PULMÕESPULMÕES



Qual a funQual a funçção do Xue ?ão do Xue ?

�� Permite :Permite :
�� o movimento,o movimento,
�� a atividade funcional do Zang Fu,a atividade funcional do Zang Fu,
�� a atividade mental,a atividade mental,
�� a produa produçção correta das emoão correta das emoçções,ões,
�� nutrir e hidratar os tecidos,nutrir e hidratar os tecidos,
�� A temperatura corporal.A temperatura corporal.

EspelhaEspelha--se na face.se na face.



••EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA DEM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA DÁÁ--SE UMA SE UMA 
IMPORTÂNCIA MONUMENTAL IMPORTÂNCIA MONUMENTAL ÀÀ INTEGRAINTEGRAÇÇÃO ENTRE ÃO ENTRE 
MENTEMENTE E E CORPOCORPO, REAL, REALÇÇADO PELA INTEGRAADO PELA INTEGRAÇÇÃO DO JING ÃO DO JING 
(ESSÊNCIA), Qi E MENTE (ESTES CHAMADOS DE (ESSÊNCIA), Qi E MENTE (ESTES CHAMADOS DE OS TRÊS OS TRÊS 
TESOUROSTESOUROS QUE SÃO TRÊS ESTADOS DIFERENTE DE QUE SÃO TRÊS ESTADOS DIFERENTE DE 
CONDENSACONDENSAÇÇÃO DO Qi)ÃO DO Qi)



Jing YeJing YeJing YeJing YeJing YeJing YeJing YeJing Ye

�� Englobam a totalidade dos lEnglobam a totalidade dos lííquidos orgânicos quidos orgânicos 
normais do corpo abrangendo as diferentes normais do corpo abrangendo as diferentes 
secresecreççõesões

�� TambTambéém são produtos das essências dos m são produtos das essências dos 
alimentosalimentos

�� ClassificaClassificaçção ? ão ? 
�� Jing: mais fluido, seguindo o Wei QiJing: mais fluido, seguindo o Wei Qi

�� Ye: mais viscoso e turvo circulando no interior do corpoYe: mais viscoso e turvo circulando no interior do corpo


