
Dietoterapia



Aconselhamento Dietético



Algumas Perguntas
Que tipo de energia um alimento fornece?

Que regiões do corpo ele auxilia?



Bases da Dietoterapia

Lei do Yin e Yang

Cinco Movimentos







MOVIMENTO da
ÁGUA



Germinação: movimento da água, 
onde o yang penetra no yin para 
propiciar a multiplicação celular



Movimento da 
Madeira



Gera o movimento de 
crescimento, das raízes, caule, 

folhas



Movimento do Fogo



Amadurecimento dos Frutos



Movimento da Metal



Término do amadurecimento 
coleta e repouso dos sementes 

no movimento da água, 
preservadas para um novo ciclo



Funções dos alimentos

Nutrir o corpo de Qi

Fortalecer o tubo digestivo

Harmonizar as funções do PI YI,WEI

repor perdas energéticas e da matéria

neutralizar e eliminar energias turvas e toxinas



Alimentos: aspectos energéticos 

Nutre
Os Orgãos

E as Emoções 



Concepção Energética da 
origem dos seres vivos



Energias Celestes

Estações do Ano

E a Vida 



Transmutações das Energias:

Calor: Verão (yang máximo)

Inverno: Frio (yin máximo)

Transmutam no complemento:

Yin,Cresce Yang (Primavera) dando origem ao 
Vento

A mediada que o Yang cresce e transforma em 
Yin surge o Outono, resultando  na Secura 



As Quatro Energias 
Direcionadas para o Centro dão 

origem a Umidade



Umidade  mais Calor dará 
origem a Biossíntesse, gerando os 
seres vivos sendo responsável pela 
multiplicação celular



Os  Vegetais e o HOMEM



Planta

Planta Alto Yang

Raízes Yin

Desenvolve-se tronco folhas, flores,sementes e   
frutos



No HOMEM

Acima do Diafragma – Yang (Alto)

Abaixo do Diafragma – Yin (Baixo)

A partir daí do Qi Mediando 
responsável pela forma física do corpo



Folhas:

Funções semelhança aos sistema 
cardiorespiratório 

As Raízes relaciona-se com os orgãos 
mais inferiores ligadas as funções 
Hídricas, relacionando-se ao Rim.



Assim se tem o princípio 
da 

“Cura pelo Semelhante”

Ex: Folhas do Eucalípto 
funções pulmonares





Xilema e Floema

Meridianos Yin

Meridianos Yang

Transporte Energia e alimento, como no Homem 
semelhante ao Sistema Vascular





Conclusão:

Deficiência de Yin, ou na parte 
yin do corpo, deve tratar com 

ervas, alimentos constituídos de 
raízes,rizoma, tubérculos, além de 

alimentos que promovem ou 
contenham grande vitalidade e 

essência Sexual (carpa,camarão).



CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS



Fisiologia Energética do Tubo 
Digestivo



Absorção da Essência

Absorção da Essência: 

com predominância no Estômago



Separação:

Impuro-Turvo 

Puro-Límpido



Propriedades da Terapêutica Energética:
Natureza do sabor

cores

Tendências Direcionais

Condição térmica

Tropismo



Sabores e o Zang Fu

Picante; Pulmão e Intestino Grosso

Salgado:Rins e Bexiga

Azedos: Fígado e Vesícula Biliar

Amargo: Coração e Intestino Delgado

Doce: Baço e Pâncreas



Tendências Direcionais de Movimentos 
dos alimentos

a) Subir

b) Ir para fora

c) Para dentro

d) Descer

e) Ir para fora e para dentro

São caracterização metódicas utilizada clinicamente



Movimento do
METAL

PICANTE
• Para Fora



A) Alimentos que Flutuam

Movimento para fora (exterior)

Sabor Picante

Promovem: o suor, elevam o yang, 
tonificantes,dispersam o frio e o vento,eliminam 
catarro e abrem os orifícios,fazem vomitar, pois 
tendem a mover para cima e para fora





ÁGUA
SALGADO

• Para cima



b)Alimentos que Ascendem
Movimento: para cima do corpo,fazem subir 

energias que tendem a descer

Sabor Salgado

Propriedade:- frio e seco

Promovem: sudorese, tonificam o yin, 
asseguram os liquidos

Utilização: prolapsos: uterino e retal 
(hemorróidas), ptoses,diarréias

Exemplo:   alimentação com sal



Movimento do
FOGO

AMARGO

• Para Baixo



C)Alimentos  que descendem
Movimento: descida,conduzem a energia para 

baixo, quando a tendência seria acumulação ou subida 
anormal

Sabor: Amargo

Promovem: diurese, auxiliam na purgação,eliminam o 
calor,facilitam a digestão,eliminam acúmulos,revertem a contra 

corrente da energia,conduzem o Qi para baixo, acalmam o 
vento,tranquilizam o Shen, são por natureza yang.

Utilização: tendências patológicas de subida, obstrução 
por certos alimentos,gripes, erupções e regurgitações onde o Qi 
do Estômago circula anormal,alivia vômitos,soluções,asma e tosse

Exemplo: couve,folhas,boldo do chile





Movimento da 
TERRA
DOCEPara fora e para dentro



D)Alimentos que promovem movimentos 
para dentro:

Facilitam os movimentos peristálticos, 
reduzem ptose abdominal, são 

tonificantes , quanto a função digestiva

Sabor:doce

Promovem: facilitam a disgestão, 
antipurgativos, tonificam o Qi

Exemplo: mandioca, batata.





F)Alimentos Afundantes

Sabor: Azedo

Promovem: reencontro das energias vitais em 
profundidade, faz parar de transpirar e de vomitar, 
purgam os intestinos, sendo contrário ao sentido do 
Qi rebelde.



Movimento da 
MADEIRA

AZEDO
Para dentro, para o Centro





Preparo e Tendências

O preparo pode mudar 
o sabor, bem como o 

fluir de suas tendências 
funcionais



Fritar

Tende a Ascender



Cozidas com 
Vinagre

Adstringir



Com Sal

Vão para cima





Tendências Térmicas dos alimentos:

• Frio/ Gelado
• Neutro
• Quente/ Morno













ALGUMAS  RECOMENDAÇÕES  ALIMENTARES GERAIS DA MEDICINA
TRADICIONAL CHINESA!

 DAR PREFERÊNCIA A ALIMENTOS FRESCOS.

 HIDRATAR-SE! TOME LÍQUIDOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.

 COMER RAÍZES

 EVITAR INGERIR EM EXCESSO ALIMENTOS CRUS.

 EVITAR FRITURAS.

Evitar DOCES, EVITAR SE POSSÍVEL FARINHAS BRANCAS.

NÃO INGERIR CAFÉ, REFRIGERANTES E ÁLCOOL.

EVITAR EXCESSOS DE  LEITE E SEUS DERIVADOS



 QUANDO COMER BATATAS, PÃO, MILHO, OU OUTROS CARBOIDRATOS,
FAZÊ-LO EM REFEIÇÕES DIFERENTES DAQUELAS EM QUE INGERIR
PROTEÍNAS..

 EVITAR SOBREMESAS, ELAS FERMENTAM O ÊSTOMAGO APÓS A REFEIÇÃO

MASTIGAR MUITO BEM OS ALIMENTOS

 EVITAR ALIMENTOS MUITO FRIO OU MUITO QUENTE. 



CONSTITUIÇÃO ENERGÉTICA:

PESSOAS  COM PREDOMÍNIO  DE  YIN:

TENDÊNCIA A SENTIR FRIO OU A POSSUIR EXTREMIDADES 
FRIAS

ACÚMULO DE LÍQUIDOS NO CORPO,  EDEMAS

DORES NO CORPO QUE PIORAM COM O FRIO E MELHORAM 
COM O CALOR LOCAL.

CANSAÇO,  APATIA ,  LETARGIA.

URINA CLARA

FEZES PASTOSAS

TEZ PÁLIDA OU SEM BRILHO.

LÍNGUA EDEMACIADA OU BRANCA

PULSO LENTO



PESSOAS COM PREDOMÍNIO DE YANG:

TENDÊNCIA A SENTIR CALOR.

TRANSPIRAÇÂO ABUNDANTE  E  SEDE

AGITAÇÃO , INQUIETUDE.

INFLAMAÇÕES

 URINA MAIS CONCENTRADA

FEZES SECAS

TEZ VERMELHA OU AVERMELHADA

 TEZ VERMELHA OU AVERMELHADA

LÍNGUA FINA OU VERMELHA



Importantes Itens:

O Poder da 
respiração



Como você 
poderá tratar os 
outros
Sem se conhecer? 



Sou do Tipo Yin ou Yang?
• Dores pressão me trazem alivio                     A

• Falo alto e com vigor                                     A                                     

• Após dormir muito ainda me sinto cansado   I

• Os amigos dizem que sou calorento               A

• Tenho pele e mucosas secas                           A



Sou do Tipo Yin ou Yang?
• Sinto muito calor e transpiro bastante             A   

• Quando sinto dores pioram com a pressão no 
local                                                               A

• Sinto frio facilmente e preciso de um agasalho 
I

• A dor é em sensação pulsante                        A



Sou do Tipo Yin ou Yang?
• Quando transpiro muito sinto frio                I         

• Minha tendência é ter inchaços e congestões 
nas pernas e pés                                            I

• Em mim as doenças começam insidiosamente 
e costumam prolongar-se                               I

• Adoro esportes e preciso d movimento.        A



Dicas de saúde para o tipo Yin

 Prefira alimentos cozidos

 Corte seus alimentos em pedacinhos antes de prepará-los

 Beba bastante água fervida

 Incremente seu plano alimentar com componentes yang



Dicas de saúde para o tipo Yang

Preste atenção nos líquidos ao fazer o planejamento 
Alimentar

Peixe é mais aconselhável que carne

Use ervas e condimentos como auxiliares do equilíbrio

Seja ponderado com estimulantes

Incremente seu plano alimentar com componentes yin





Desequilíbrio do Elemento 
Madeira

• Surgimento repentino e dinâmico
• Forte erupção urticária, coceiras
• Acessos de espirros e alergias
• Súbitos ataques de raiva e tristeza com 

alteração brusca do humor
• Tudo que se relaciona a processos 

hormonais, puberdade, TPM



Desequilíbrio do Elemento 
Madeira

• Estados dolorosos fortes com: pontadas, 
palpitações, latejamento, queimação, dores 
de cabeça, principalmente de um único lado

• Dores musculares tendões , distensões 
musculares, tendões fracos, cãibras, dores 
musculares

• Doenças nos olhos: conjuntivite, infecções 
na íris na córnea, estados alérgicos



Desequilíbrio do Elemento 
Madeira

• Todos os distúrbios provocados pelo vento, sensibilidades a 
correntes de ar, males em funções a temporais ou 
mudanças de tempo, distensões  provocadas por golpes de 
vento (automóvel);

• Doenças surgem regularmente na primavera: rinites, 
cefaléias durante as  tempestades e ventos quentes



Teste se seu Elemento Madeira está 
Equilibrado

• Quando me zango, fico com muitas dores no 
corpo



Teste se seu Elemento Madeira está 
Equilibrado

• Fico irado frequentemente e tenho acessos 
de raiva

• Muitas vezes fico irritado demais e tenho 
vontade sair correndo



Teste se seu Elemento Madeira está 
Equilibrado

• Meus humores mudam subitamente (euforia 
excessiva e tristeza mortal)

• Quando adoeço, isso ocorre de repente, 
assim como me recupero rapidamente

• Sinto Calor com muita frequência



Teste se seu Elemento Madeira está 
Equilibrado

• Sinto calor com frequência

• Transpiro bastante em função do calor

• Em mim, calor frio do corpo alternam-se 
rapidamente



Teste se seu Elemento Madeira está 
Equilibrado

• Para me sentir bem preciso de muito 
movimento.

• Sofro de ressecamento e as coceiras da pele 
e mucosas.

• Eventualmente tenho dores de cabeça fortes 
e latejantes







Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Fogo

• Todos os males decorrentes de Calor, 
problemas circulatórios resultantes do clima 
quente, abafado, pernas pesadas com 
acúmulo de líquidos e varizes



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Fogo

• Doenças que surgem no verão ou pioram 
nos meses de dezembro e março



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Fogo

• Intranquilidade, nervosismo, euforia, 
distração

• Insônia intranquilidade e ondas de calor,
• pesadelos

• Sede ardente



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Fogo

• Pertubações da memória e da fala, gagueira, 
omissão ou esquecimento de palavras

• Preferência extrema ou rejeição pelo sabor 
amargo



Teste o desequilíbrio de seu 
Elemento Fogo

• Memória deixa a desejar

• Acorda a noite com palpitações

• Intranquilidade e suores

• Quando ansioso as palavras embaralham



Teste o desequilíbrio de seu 
Elemento Fogo

• Sinto-me esgotado e nervoso ao mesmo 
tempo

• Raramente sinto um relaxamento agradável

• Comidas e bebidas de sabor amargo são 
desagradáveis para mim



Teste o desequilíbrio de seu 
Elemento Fogo

• Sofro de taquicardias sem causas orgânicas

• Fico com rosto frequentemente vermelho e 
as faces coradas









Sinais de Desequíbrio do Elemento 
Terra

• Todas as doenças que surgem em função do 
tempo frio e úmido, ou do mormaço úmido 
como gripes, problemas estomacais e 
intestinais, friagens



Sinais de Desequíbrio do Elemento 
Terra

• Todas as doenças do ventre superior do 
Estômago como exemplo: diabetes, 
pertubações metabólicas, inflamações, 
acidez estomacal, flatulência, sensação de 
empanturramento e estufamento, enjoôs, 
vômitos etc. 



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Terra

• Doenças do tecido conjuntivo, frqueza do 
conjuntivo

• Enfermidades reumáticas , processos 
inflamatórios, 



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Terra

• Preferência extrema ou rejeição por tudo 
que é doce

• Tendência a ruminar problemas e se 
preocupar demais



Seu Elemento Terra está em 
Equilíbrio?

• Desânimo e cansaço

• Mãos e pés desagradavelmente frios

• Penso nos problemas por longos dias sem 
uma solução satisfatória



Seu Elemento Terra está em 
Equilíbrio?

• Costumo ter acessos de fome exagerada

• Capaz de comer doces sem  parar, mesmo que 
depois me sinta mal

• Penso a noite em questões abertas e depois não 
adormeço



Seu Elemento Terra está em 
Equilíbrio?

• Sinto fome logo após comer

• Pernas com frequência pesadas e inchadas

• Depois das refeições sinto-me abatido e 
esgotado



Seu Elemento Terra está em 
Equilíbrio?

• Costumo estar acima do peso e nem com 
muita disciplina consigo perder os quilos a 
mais

• É difícil manter relações alegres e 
harmoniosas com outras pessoas, mesmo 
desejando muito isto







Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Todas as doenças que nos transmitem 
sensação de “chegar no limite”, tudo que 
torna perceptível a necessidade de mudança



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Enfermidades das vias áreas respiratórias:
• sinusite agudas, ou crônicas, coriza e tosse, 

infecções gripais agudas, bronquites 
espásticas e crônicas, infecções pulmonares, 
asma, distensões diafragmáticas, com 
sensação de falta de ar, respiração rápida 
por tensão nervosa



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Tendências a diarréias ou prisão de ventre, 
mas digestão do suco gástrico, fraqueza 
imunológica, doenças fúngicas do intestinos 
com flatulência



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Afecções que surgem no outono “depressão 
outono-inverno” , asmas das estações frias 
do ano, gripes e doenças cutâneas

• Doenças relacionadas ao clima seco, pele e 
mucosas secas, secura nos olhos,nariz e 
boca, tosse seca prisão de ventre



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Enfermidades da pele e das mucosas: 
eczemas e fungos secos ( se houver coceiras 
muito intensa correspondem ao elemento 
madeira) infecções e formação de pus na 
pele ( acne, impetigo, furúnculos) 
dificuldades de cicatrização na pele em 
ferimentos e descamações, vermelhidões, 
irritações na “pele sensível” 



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Alterações na personalidade que surgem 
com tristeza e o desgoto: desâmino, timidez, 
suspiros frequentes, pessimismo, humor 
depressivo, timidez com desejos de ficar 
retraído,, dificuldade a adaptações novas 
etapas da vida e consequente abandono das 
coisas velhas, mania de acumular as coisas e 
não jogar nada fora



Sinais de Desequilíbrio no 
elemento Metal

• Necessidade extrema ou rejeição do sabor 
picante



Elemento está Metal 
Desequilibrado? 

• Sofre de doenças das vias respiratórias: 
corizas, inflamações purulentas

• Sistema imunológico enfraquecido

• Tristeza e Angustia constantes



Elemento está Metal 
Desequilibrado? 

• Tem necessidade de comidas apimentadas

• Sofre de diarréias e prisão de ventre

• Digestão, evacuação e consistência das fezes 
são irregulares



Elemento está Metal 
Desequilibrado? 

• Toda despedida é dolorosa

• Não suporta comidas apimentadas de forma 
alguma

• Pele seca com mucosas ressecadas



Elemento está Metal 
Desequilibrado?

• Excesso de muco, mesmo sem estar 
resfriado

• Suspira com frequência

• Tom de voz é muito alto





Funções do Elemento Àgua



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Doenças que surgem em face ao frio ou 
temperatura fria ou baixa: 
resfriados,doenças da bexiga e dos 
rins,calafrios em geral, pés e mãos frios, 
asma, a qual piora com o frio (tanto a água 
quanto metal)





Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Dores na coluna: hérnias discais (lombar)

• Todas enfermidades das vias urinárias



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Doenças dos ossos, osteoporose, infecções 
ósseas, tendência a fratura E DEMORA DE 
CONSOLIDAÇÃO



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Infecção urinária, insuficiência 
renal,cálculos renais, cólicas renais

• Afecções dos Ouvidos



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Temor diante de novas situações



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Medos e temores, fobias (medo de 
multidões), animais, recintos fechados,medo 
de lugares altos, medo sem razão aparente, 
temores em relação a própria saúde e de 
parentes, tendência a sustos, medo de 
provas, síndrome do pânico



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Todas doenças e afecções que surgem no 
inverno: resfriados, afecções da bexiga e dos 
rins, tosse, asma, doenças cutâneas que 
pioram no inverno (escamações, psoríase, 
que pertencem tanto ao elemento água 
quanto ao elemento fogo



Sinais de Desequilíbrio do 
Elemento Água

• Preferem extrema ou rejeição pelo sabor 
salgado



O Elemento Àgua está 
desequilibrado

• Resfria-se facilmente

• Gostaria de usar bastante sal

• Tudo que é novo assusta



O Elemento Àgua está 
desequilibrado

• Sofro de esgotamento crônico

• Eu gostaria de ter mais desejos eróticos
• Urino frequentemente

• Quando sinto muito frio, minha bexiga fica 
irritada



O Elemento Água está 
desequilibrado

• Amigos classificam como medroso
• Tem suores noturnos seguidos de sensações de 

frio
• Sinto frio rapidamente e preciso sempre de 

uma agasalho a mais
• Ama temperaturas externas mais elevadas





 Alimentos refrescantes
 Um copo de suco de 

limão diluído 
diariamente.

 Um copo de vinho branco 
seco de duas á três vezes 
por semana para 
distribuição de energia .

 Atividade física



 Ingestão suficiente 
de líquidos.
Incremente seu plano 
alimentar com 
componentes YIN.











Alimentação na Gestaçao-MTC



Insônia

Ovo de galinha
Ostras 
Mexilhão
Aipo,ameixas e laranjas



Suor
Trigo,arroz
Tomate,leite de soja
Feijão
Cenoura
Alimentos  a serem 
evitados:
Alimentos picantes



FITOTERAPIA































GELÉIA  REAL
Ações e Indicações clássicas:
Potente antioxidante, regenerador celular, 
Doenças neurodegenerativas, doenças graves, anti-inflamatória, 
antibiótica, antitumoral, aumenta a disposição e vitalidade, sendo útil
Em casos de estresse crônico e fadiga. Utilizada também para retardar
O envelhecimento
Dose:
Utiliza-se cerca de um grama ao dia, utilizados pela manhã em jejum.
Propriedades: ácida, doce, neutra.
Tonifica o Qi, sangue e a essência.

Fitoterápicos que tonificam o Yin.



Fitoterápicos que tonificam o Yin.
Chlorella pyrenoidosa – Chlorella

Ações e Indicações Clássicas: complemento alimentar,
Protetor contra agentes tóxicos e radiação, depurativo,
Antimoral, antianêmico, sequestrante intestinal, suposto
Efeito regenerador celular e tecidual ( como melhora o sistema
Imunológico em imunodeprimidos, antioxidante e protetor hepático.

Dose:
Comumente se utiliza entre 1 e 2,5 gramas ao dia.
Propriedades: salgada, fria.
Nutre o sangue e estimula a essência-
Dissolve massas e nódulos.
Elimina toxinas.



Fitoterápicos que tonificam o Yin.

Eclipta Alba – Eclipta
Ações e Indicações clássicas:
Imune estimulante em doenças infecciosas recidivantes,
Hepatoprotetora, ,sangramentos gengivais, conjuntivite,
Sangramento em qualquer orifício.
Propriedades : doce, ácida, e refrescante, atua nos canais do rim e 
Fígado.
Nutre a essência e reforça o rim e o fígado.
Sintomas como diminuição de visão e audição, indiferença, emagrecimento
Fraqueza das pernas, perda de cabelos, perda de dentes e rachaduras profundas
na língua.



Fitoterápicos que tonificam o Yin.

Ações e Indicações clássicas:
Retinopatias, cegueira noturna, prevenção de catarata, diabetes,
Hemorroidas, fragilidade capilar, aterosclerose, edemas por insuficiência
Venosa, efeito antioxidante.
Dose: por ser considerado um alimento, a dose do fruto in natura
É bem alta. Existe no mercado também o extrato padronizado dos frutos, em
Em que a dose comum varia entre 100 e 1200mg ao dia.
Propriedades:
Tonifica o Yin do fígado.

Vaccinium myrtillus- MIRTILLO



Fitoterápicos que tonificam o Yin.

Oenothera biennis – Prímula
Ações e \indicações clássicas:
Menopausas, TPM e mastalgia, retenção de líquidos, prevenção
de depressãopós parto, utilizado para diminuir
Os efeitos nocivos do consumo e álcool, coadjuvante na hipertensão
Arterial, útil na hiperatividade infantil.
Dose: em adultos a dose comum varia entre 0,5 e 1 grama
Do óleo ao dia.



Fitoterápicos que tonificam o Yin.

MEL E MEDICINA CHINESA
PROPRIEDDES:
DOCE, NEUTRO, ATUAM NOS CANIAS DO PULMÃO
BAÇO, ESTÔMAGO E INTESTINO GROSSO.
UMEDECE OS INTESTINOS. FEZES RESSECADAS SEDE, BOCA SECA E 
SABURRA RESSECADA NA LÍNGUA.
TONIFICA O QI E NUTRE O YIN. 



FITOACUPUNTURA



FITOACUPUNTURA







Itens Básicos:





FITOACUPUNTURA NOS PONTOS E MERIDIANOS

1. Utilizar o mesmo tipo de Planta em cada Meridiano.

2.   Trabalhar com o diagnóstico mais preciso possível; assim
a escolha da planta fica facilitada. Basta adequar a patologia 
à ação da planta.
3.   Trabalhar um técnica de cada vez.
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Técnicas de tratamento
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FITOACUPUNTURA NOS PONTOS 
DOS  MERIDIANOS:

Meridiano do Baço-Pâncreas:

Ponto de urgência: Bp8
Ponto de sedação: Bp5
Ponto de tonificação: Bp2

Plantas mais indicadas: Sementes de 
Endro, sálvia, tanchagem, tomilho, erva 
doce, coentro.



Meridiano da Bexiga:

Ponto de urgência: B63
Ponto e sedação: B65
Ponto de tonificação:B67
Plantas mais indicadas:
Artemísia, Malva, cavalinha, urucum.



Meridiano da Circulaão Sexo:

Ponto de urgência: CS4
Ponto e sedação: CS7
Ponto de tonificação:CS9
Plantas mais indicadas:
Artemísia, Malva, cavalinha, urucum.
Plantas mais indicadas:
Artemísia, cravo, capuchinha, quiné,
Maracujá.



Meridiano do Coração:

Ponto de urgência: C6
Ponto e sedação: C7
Ponto de tonificação:C9
Plantas mais indicadas:
Artemísia, Malva, cavalinha, urucum.
Plantas mais indicadas:
Agrião, alecrim, arnica, arruda, artemísia,uva.



Meridiano do Estômago:

Ponto de urgência: E34
Ponto e sedação: E45
Ponto de tonificação:E41
Plantas mais indicadas:
Coentro, goiaba, mostarda, urucum.



Meridiano do  Fígado:

Ponto de urgência: F6
Ponto e sedação: F2
Ponto de tonificação:F8
Plantas mais indicadas:
Boldo, canela, carqueja, 
Coentro, sálvia, urucum.



Meridiano do   Intestino Grosso:

Ponto de urgência: IG7
Ponto e sedação: IG2
Ponto de tonificação:IG11
Plantas mais indicadas:
Arnica, arruda, artemísia, funcho,mamão.



Meridiano do Rim:

Ponto de urgência: R5
Ponto e sedação: R1
Ponto de tonificação:R7
Plantas mais indicadas:
Arruda, cânfora, cavalinha, tanchagem.



Meridiano do Triplo aquecedor:

Ponto de urgência: TA7
Ponto e sedação: TA10
Ponto de tonificação:TA3
Plantas mais indicadas:Boldo, marcelinha, endro
Canela ( casca), coentro.



Meridiano da Vesícula Biliar:

Ponto de urgência: VB36
Ponto e sedação: VB38
Ponto de tonificação:VB43
Plantas mais indicadas:

Arruda, erva doce, tanchagem,
Carqueja.



Fitoterapia para Desequilíbrios emocionais

P7- tristeza picão, milho, mostarda, coentro.
CS6- insônia e ansiedade: gergelim, milho, papoula.
ID7: ansiedade: alfazema, erva doce.
C5- agitação, depressão: gergelim, papoula.
E40- transtorno bipolar: erva doce, alho, mostarda.
BP4- depressão, inquietação: gergelim, trigo.









Necessário conhecer:

Capacidades curativas energéticas e sinérgicas 
das ervas.

Fitoterapia



Classificação:
 Ervas Imperador- Determina a ação da 
fórmula.
 Ervas Ministro- Ajudam a potencializar 
A ação do Imperador
 Ervas assistente- São necessárias para o 
bem estar do paciente ( estômago).
 Ervas mensageiras- levam as ervas para o 
local necessário.

Fitoterapia



Classificação energéticas das fórmulas
• Fórmulas que dispersam exterior vento frio:
Ma Huang tang
Gui Zhi Tang
• Fórmulas que dispersam exterior vento –calor:
Bi yan Plan
• Fórmulas que  harmonizam Fígado  e o Baço:
Hsiao Yao Wan

• Fórmulas que tonificam o sangue:
Gui Pi tang
Si Wu Tang

Fitoterapia



Classificação energéticas das fórmulas
• Fórmulas que tonifica o Yang:
Jin gui shen qi wan

• Fórmulas que tonificam o yin:
Zhi bai Di Huang wan
• Fórmulas que  nutrem o sangue e acalmam a mente:
Suan zao ren tang

• Fórmulas que  aquece e seca a umidade:
Wu ling san

Fitoterapia



O modo com vejo as coisas
Depende de como as observo




