
Tod$s $s pesso$s 
que decidem 
estud$r Medicin$ 
Tr$dicion$l Chines$, 
esb$rr$m, em $lgum 
momento de su$ 
tr$jetóri$ em um 
conhecimento 
denomin$do “8 
Princípios”. 
Sempre que um 
professor entr$ em 
s$l$ de $ul$ p$r$ 
lecion$r ess$ 
disciplin$, se dep$r$ 
com olh$res 
$medront$dos, 
pesso$s que jB 



ouvir$m dizer que 
estud$r os t$is 
Princípios é um 
bicho de sete 
c$beç$.
P$r$ que t$l 
sens$çGo sej$ 
$livi$d$ ou $té 
mesmo elimin$d$, 
resolvi tent$r 
desmistific$r os 8 
Princípios em dic$s 
bBsic$s de $ul$ 
nesse resumo 
virtu$l.
Primeir$mente: O 
que sGo os 8 
Princípios?



– 8 princípios sGo 
c$r$cterísc$s que, 
dentro d$ Medicin$ 
Tr$dicion$l Chines$, 
permitem $o 
ter$peut$ identific$r 
$ loc$liz$çGo e $ 
n$turez$ de 
des$rmoni$s no 
corpo, bem como 
est$belecer o 
princípio correto de 
tr$t$mento que serB 
escolhido.
P$r$ $s 
des$rmoni$s do 
corpo d$mos o nome 
de P$drões ou 



Síndromes, e c$d$ 
um deles possui 
sintom$s diferentes, 
que podem ser 
cl$ssific$dos dentro 
dos 8 Princípios.
Segundo Ponto: 
Quem sGo os 8 
Princípios?
– Os 8 princípios 
sGo: exterior e 
interior; excesso e 
deficiênci$; c$lor e 
frio; Yin e Y$ng. 
Abord$remos, entGo, 
um por um:
$)Exterior: mostr$ 
$pen$s $ 



LOCALIZAÇÃO de 
um$ doenç$, e n$d$ 
m$is. P$r$ $ 
Medicin$ Chines$, 
est$r no exterior 
signific$ est$r 
$loj$do entre o 
esp$ço existente 
entre $ pele e os 
músculos (que é o 
mesmo de esp$ço 
cou li). 
Existe $pen$s um 
motivo pelo qu$l o 
exterior do corpo é 
$fet$do –> Inv$sGo 
de f$tores 
p$togênicos 



externos, no c$so: 
vento, frio, c$lor, 
umid$de ou secur$.
Porém, t$is f$tores 
só sGo c$p$zes de 
penetr$r em nosso 
esp$ço Cou Li se jB 
possuirmos um$ 
deficiênci$ n$ 
circul$çGo de noss$ 
energi$ de defes$, $ 
WEI QI.
A gr$nde m$iori$ 
dos sintom$s 
existentes em um$ 
“doenç$ extern$” 
sGo sintom$s de 
gripe, como: dor no 



corpo, tosse, 
espirros, c$ns$ço, 
etc…
b) Interior: t$mbém 
mostr$ $pen$s $ 
LOCALIZAÇÃO de 
um$ doenç$. 
Qu$ndo um$ 
$norm$lid$de é 
consider$d$ intern$, 
signific$ que os 
órgGos internos jB 
estGo $fet$dos e 
ess$ $fecçGo pode 
$contecer por 2 
motivos:
1) F$tor P$togênico 
Externo que nGo foi 



expulso e 
Aprofundou, les$ndo 
os órgGos
2) Por doenç$ 
ger$d$ 
intern$mente, 
$tr$vés de estresse 
emocion$l, mB 
$liment$çGo,entre 
outros que ger$m 
deficiênci$ ou 
est$gn$çGo de 
substbnci$s vit$is 
(Qi,Xue, Fluídos 
Corpóreos) OU por 
fr$quez$ hereditBri$ 
dos órgGos 
produtores ou que 



f$zem $ 
m$nutençGo d$ 
circul$çGo do Qi e do 
S$ngue.
– Qu$ndo um f$tor 
p$togênico 
$profund$ $ ponto 
de $tr$p$lh$r o 
funcion$mento de 
um órgGo, $ 
consequênci$ 
posterior $ ess$ 
inv$sGo sempre serB 
um$ deficiênci$ n$ 
f$bric$çGo/
circul$çGo de 
Energi$ e de S$ngue.
Por exemplo: Um$ 



pesso$ que mor$ em 
um$ cid$de 
extrem$mente 
úmid$ e nGo se 
$liment$ direito, terB 
su$ energi$ de 
defes$ reduzid$. 
Com isso, $ umid$de 
do $mbiente penetr$ 
primeir$mente no 
exterior, c$us$ndo 
sintom$s de 
c$ns$ço, como 
mencion$do 
$nteriormente. Se o 
ter$peut$ nGo 
remover $ “umid$de 
exterior”, $ mesm$ 



irB $profund$r em 
um órgGo que 
n$tur$lmente, 
n$quele momento, 
est$rB m$is fr$co. 
V$mos supor, que 
esse órgGo m$is 
fr$co sej$ o B$ço-
Pbncre$s. A 
umid$de impregn$ o 
B$ço, impedindo que 
o mesmo re$lize 
su$s funções como 
produzir e circul$r o 
s$ngue. A umid$de 
impede, t$mbém, $ 
tr$nsform$çGo d$ 
energi$ vind$ dos 



$limentos, c$us$ndo 
entGo, um$ 
deficiênci$ de Qi e 
de Xue.
** P$r$ compreender 
melhor os p$drões 
internos, é 
necessBrio que 
s$ib$mos $ 
fisiologi$ dos Z$ng 
Fu (órgGos e 
víscer$s) p$r$ s$ber 
$ funçGo de c$d$ 
órgGo interno de 
$cordo com $ 
medicin$ chines$.
c) Excesso: tod$ 
doenç$ de excesso é 



c$r$cteriz$d$ 
APENAS pel$ 
presenç$ de FATOR 
PATOGÊNICO ou 
ESTAGNAÇÃO DE QI 
(energi$) e XUE 
(s$ngue).
Tod$ doenç$ de 
excesso é um$ 
doenç$ $gud$.
d) Deficiênci$: tod$ 
doenç$ de 
deficiênci$ é 
c$r$cteriz$d$ 
APENAS pel$ 
Deficiênci$ de QI 
(energi$), de Yin e de 
Y$ng (que t$mbém 



sGo energi$s), de 
Xue (S$ngue) ou de 
Fluídos Corpóreos 
(Jin Ye).
Tod$ doenç$ de 
deficiênci$ é um$ 
doenç$ crônic$.
e)C$lor: descreve $ 
NATUREZA d$ 
doenç$. 
Sempre que um 
indivíduo tiver um$ 
doenç$ de c$lor, ele 
obvi$mente terB 
sintom$s de c$lor 
como: febre, 
sens$çGo de c$lor, 
c$ns$ço, $git$çGo 



ment$l, secreções/ 
excreções escur$s 
ou $m$rel$s 
(s$burr$ d$ língu$, 
urin$, c$t$rro), 
puls$çGo rBpid$, 
etc…
Existem 2 tipos de 
c$lor:
1) C$lor por Excesso 
–> $contece qu$ndo 
o corpo é inv$dido 
por um f$tor 
p$togênico externo 
(ex: vento c$lor), e 
nesse c$so $ doenç$ 
pode ser exern$, 
m$s se o f$tor 



$profund$r e les$r o 
órgGo serB 
consider$d$ intern$.
– OU $ind$ ser 
ger$do dentro do 
próprio corpo, 
qu$ndo por exemplo 
existe um$ elev$çGo 
d$ energi$ Y$ng 
(tensGo emocion$l, 
$limentos 
excessiv$mente 
quentes, lev$m $ 
elev$çGo d$ energi$ 
Y$ng) que ger$ 
c$lor.
2) C$lor por 
Deficiênci$ –> 



$contece qu$ndo hB 
deficiênci$ d$ 
energi$ Yin. A 
energi$ Yin 
represent$ o frio, $ 
umid$de. Qu$ndo $o 
corpo f$lt$ ess$ 
energi$, o Y$ng se 
torn$ 
comp$r$tiv$mente 
m$ior que o Yin, e os 
sintom$s serGo de 
c$lor.
A energi$ Yin pode 
dec$ir devido $o 
tr$b$lho excessivo 
sem repouso 
$dequ$do, excesso 



de $tivid$de físic$ 
ou sexu$l, estresse 
emocion$l e 
$liment$çGo 
irregul$r 
(princip$lmente 
consumo excessivo 
de $limentos 
quentes e secos).
f) Frio: Mostr$ $ 
NATUREZA d$ 
doenç$.
Um indivíduo que 
tem um$ doenç$ de 
frio, obvi$mente irB 
possuir sintom$s de 
frio, como: sens$çGo 
de frio, mGos fri$s, 



$usênci$ de sede, 
lBbios $rroxe$dos, 
extremid$des 
púrpur$s, f$ce 
pBlid$, secreções e 
excreções cl$r$s ou 
br$nc$s (s$burr$, 
urin$, c$t$rro), fezes 
$molecid$s, pulso 
tenso, etc…
Existem 2 tipos de 
Frio:
1) Frio por excesso: 
tod$ doenç$ de 
excesso $contece 
por inv$sGo de f$tor 
p$togênico externo 
ou por est$gn$çGo 



de energi$. Nesse 
c$so, o Frio pode 
$contecer por um$ 
inv$sGo climBtic$, 
$fet$ndo o externo. 
Se $profund$r e 
les$r órgGos serB 
um$ doenç$ intern$.
O Frio tem $ 
c$p$cid$de de 
“congel$r” o 
s$ngue. Sendo 
$ssim, o frio pode 
ger$r um$ 
est$gn$çGo n$ 
circul$çGo de Qi e de 
Xue. Ess$ 
est$gn$çGo pode 



ser ger$d$ pelo f$tor 
climBtico penetr$do 
ou $ind$ pel$ 
$liment$çGo 
excessiv$ com 
$limentos frios e 
crus.
2) Frio por 
Deficiênci$: 
$contece qu$ndo hB 
deficiênci$ d$ 
energi$ Y$ng. A 
energi$ Y$ng 
represent$ o c$lor, $ 
secur$. Qu$ndo $o 
corpo f$lt$ ess$ 
energi$, o Yin se 
torn$ 



comp$r$tiv$mente 
m$ior que o Y$ng, e 
os sintom$s serGo 
de frio.
A energi$ Y$ng pode 
dec$ir devido $o 
tr$b$lho ou 
$tivid$de físic$ 
excessiv$ e 
$liment$çGo 
irregul$r 
(princip$lmente 
consumo excessivo 
de $limentos frios e 
úmidos).
Todo o 
conhecimento 
orient$l é b$se$do 



nos movimentos de 
Yin e Y$ng, que sGo 
$s energi$s que 
represent$m os 
opostos, e em linh$s 
ger$is, o equilíbrio 
do universo.
– O Yin represent$: 
frio, interno, noite, 
umid$de, 
introspecçGo, 
est$gn$çGo, 
compressGo, 
crônico, etc…
– O Y$ng represent$: 
c$lor, externo, di$, 
secur$, extroversGo, 
moviment$çGo, 



dil$t$çGo/exp$nsGo, 
$gudo, etc…
Sendo $ssim, os 6 
primeiros Princípios 
vistos $cim$ se 
enc$ix$m nos 
princípios de Yin e 
Y$ng d$ seguinte 
m$neir$:
SGo Princípios YIN –
> O interno, $ 
deficiênci$, o frio
SGo Princípios Y$ng 
–> O externo, o 
excesso, o c$lor
Podemos entGo, 
retir$r de todo o 
texto um resumo 



import$nte:
– Doenç$ extern$ –> 
estB sempre no 
esp$ço entre pele e 
músculos e h$verB 
f$tor p$togênico.
– Doenç$ Intern$ –> 
sempre $fet$rB 
órgGos internos – Por 
f$tor p$togênico, 
deficiênci$ ou 
est$gn$çGo de 
substbnci$s vit$is 
ou fr$quez$ 
hereditBri$
– Doenç$ de Excesso 
–> sempre possui 
f$tor p$togênico



– Doenç$ de 
Deficiênci$ –> 
sempre terB o Qi, o 
Yin, o Y$ng, o Xue e/
ou os Jin Ye 
insuficientes
– Doenç$ de C$lor –
> ocorrerB qu$ndo 
houver inv$sGo de 
c$lor ou deficiênci$ 
d$ energi$ Yin
– Doenç$ de Frio –> 
ocorrerB qu$ndo 
houver um$ inv$sGo 
de frio ou deficiênci$ 
d$ enegi$ Y$ng
Existe $ 
possibilid$de dos 



princípios se 
combin$rem, por 
exemplo, $ 
existênci$ de um$ 
doenç$ extern$, 
provoc$d$ por vento 
c$lor de form$ 
$gud$, ger$ndo 
excesso.
Ou $ind$, estresse 
emocion$l, ger$ndo 
deficiênci$ do Qi do 
Cor$çGo. O cor$çGo 
é órgGo interno que 
nesse c$so estB 
les$do, port$nto $ 
doenç$ é intern$.
NGo é necessBrio, 



que tod$ doenç$ 
sej$ cl$ssific$d$ 
dentro dos 8 
Princípios, porém, $ 
compreensGo dos 
mesmos f$cilit$ o 
di$gnóstico e 
consequentemente 
o tr$t$mento, 
f$zendo com que $ 
$cupuntur$ 
m$ntenh$ os seus 
result$dos próximos 
de 100% de eficBci$.


