
Agentes Externos 
“Agentes do Meio”



Acupuntura nas Doenças Infecto-
Contagiosas Contagiosas 





Acupuntura nas Enfermidades 
Infecciosas e Auto-imunes

• Os antibióticos não acabaram com as 
doenças infecciosas, mas sim o uso de doenças infecciosas, mas sim o uso de 
antibióticos indiscriminado levou a um 

aumento da resistência de  viral e bacteriana





Os cinco Reinos Mutantes



bb





Fluxo do Qi



Subida do Yin/Descida do Yang





Trocas de Polaridades



O aparecimento e o desenvolvimento de uma doença 
será o reflexo da luta entre “o correto”(reto) e “o 

perverso”(nocivo)

Força do correto: 
• Constituição física (ligada à hereditariedade – constitucional)

• Estado mental• Estado mental

• Meio circunvizinho

• Alimentação (reforço do correto)

• Resistência adquirida pelo treinamento (reforço do correto)



Meridianos Yang



Energias Perversas



Meridianos Yin



Conexões  no Tronco entre 
Meridianos Yin



Como São Classificadas as Energias?

• Energia Celeste

• Energia Terrestre

• Energia Ancestral



Conexões nos Pés dos Meridianos 
Acoplados (Trocas de Polaridades)



Conexões nas Mãos Meridianos   de 
Acoplados (Trocas de Polaridades)



Outras Classificações do Qi

O O QiQi é é único, único, mas podemos mas podemos O O QiQi é é único, único, mas podemos mas podemos 
determinar sua localização e sua determinar sua localização e sua 
função.função.



Yang Qi e Yin Qi

• São duas partes antagônicas da energia 
de base

• O Yang indicaria as Funções;

• E o Yin indicaria a Matéria



Jing Qi

É composto de duas partes:

• O Jing Qi Inato (céu anterior) que é a base 
material para receber a nutriçãomaterial para receber a nutrição

• O Jing Qi da nutrição (adquirido ou do céu 
posterior) que dá nutrição e ajuda, dá 
assistência e suporte ao Jing Inato

• Ambos são armazenados nos Rins 





Qing Qi ou Tian Qi ou Qi Puro 
ou Qi do Céu

• Existe na natureza, no ar que se respiraExiste na natureza, no ar que se respiraExiste na natureza, no ar que se respiraExiste na natureza, no ar que se respira

• É inalado e penetra no corpo pelos pulmõesÉ inalado e penetra no corpo pelos pulmõesÉ inalado e penetra no corpo pelos pulmõesÉ inalado e penetra no corpo pelos pulmões

• Combinado com o Combinado com o Combinado com o Combinado com o QiQiQiQi do alimento, dará do alimento, dará do alimento, dará do alimento, dará 
origem ao origem ao origem ao origem ao ZongZongZongZong QiQiQiQi



QI



Ying Qi ou Rong Qi ou Yong Qi ou 
Energia Nutriente

• É formado pelas matérias as mais 
nutritivas do Qi da alimentação, 
sendo a essência dos alimentos

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



Movimento YIN/Yang no TAO



Subida do Yin/Descida do Yang



O QI E SUA CIRCULAÇÃO



MARÉ ENERGÉTICA





Wei Qi

• É energia protetora ou de defesa 
• Chamada também de ardor dos alimentos 
ou Wei Yang

• Sua circulação faz 50 voltas no organismo • Sua circulação faz 50 voltas no organismo 
durante 24 horas

• Inclui diversos outros ciclos e funções :
• A) Ciclo Diário
• B) Ciclo Mensal
• C) Ciclo Estacional



WEI QI'WEI QI'





Wei Qi
• Protege a superfície do corpo,

• Mantém a temperatura corporal,

• Mantém a temperatura dos órgãos,• Mantém a temperatura dos órgãos,

• Permite a abertura das glândulas,

• Da brilho a pele e lustra os pêlos.



Etiopatogênia

O estado de saúde é caracterizado por 
um equilíbrio entre o Yin e o Yang: “O 
Yin é uniforme e forte, enquanto 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”



Etiopatogenia

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 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



Níveis Energéticos Yang



Níveis Energéticos Yin



Paralelo entre a Medicina Ocidental e a MTC

Exterior

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

Energias Perversas

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

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

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

Músculos -------------------------------- (BP)

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

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

Interior

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

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

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

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

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

As Cinco Emoções



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

Su Wen



Xue

• É fruto da transformação da essência 
dos alimentos pelo Baço e pelo Estômago

• Sua função é nutrir o conjunto dos 
organismo e dar suporte a mente



XUE



Xue e o Zang Fu

• CORAÇÃO: Circula o XUE, sede da psiquê

• FÍGADO:Armazena o XUE• FÍGADO:Armazena o XUE

• RINS:Filtra o XUE /Armazena o Jing Ancestral

• BAÇO:Produz o XUE e mantém nos vasos

• PULMÕES: Purificação do Xue



Qual a função do Xue ?

• Permite :
• o movimento,
• a atividade funcional do Zang Fu,
• a atividade mental,• a atividade mental,
• a produção correta das emoções,
• nutrir e hidratar os tecidos,
• A temperatura corporal.

Espelha-se na face.



••EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 
DÁDÁ--SE SE UMA IMPORTÂNCIA UMA IMPORTÂNCIA 
MONUMENTAL À INTEGRAÇÃO MONUMENTAL À INTEGRAÇÃO ENTRE: ENTRE: 

•• MENTEMENTE E E CORPOCORPO, REALÇADO PELA , REALÇADO PELA 
INTEGRAÇÃO DO INTEGRAÇÃO DO JING (ESSÊNCIAJING (ESSÊNCIA), ), QiQi E E 
•• MENTEMENTE E E CORPOCORPO, REALÇADO PELA , REALÇADO PELA 
INTEGRAÇÃO DO INTEGRAÇÃO DO JING (ESSÊNCIAJING (ESSÊNCIA), ), QiQi E E 
MENTE (ESTES CHAMADOS DE MENTE (ESTES CHAMADOS DE Os TRÊS Os TRÊS 
TESOUROSTESOUROS QUE SÃO TRÊS ESTADOS QUE SÃO TRÊS ESTADOS 
DIFERENTE DIFERENTE DE DE CONDENSAÇÃO DO CONDENSAÇÃO DO QiQi))



JingJingJingJing YeYeYeYe

• Englobam a totalidade dos líquidos orgânicos Englobam a totalidade dos líquidos orgânicos Englobam a totalidade dos líquidos orgânicos Englobam a totalidade dos líquidos orgânicos 
normais do corpo abrangendo as diferentes normais do corpo abrangendo as diferentes normais do corpo abrangendo as diferentes normais do corpo abrangendo as diferentes 
secreçõessecreçõessecreçõessecreções

• Também são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentos• Também são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentosTambém são produtos das essências dos alimentos

• Classificação ?Classificação ?Classificação ?Classificação ?
• JingJingJingJing: mais fluido, seguindo o : mais fluido, seguindo o : mais fluido, seguindo o : mais fluido, seguindo o WeiWeiWeiWei QiQiQiQi

• YeYeYeYe: mais viscoso e turvo circulando no : mais viscoso e turvo circulando no : mais viscoso e turvo circulando no : mais viscoso e turvo circulando no 
interior do corpointerior do corpointerior do corpointerior do corpo



Abordagem do HOMEM pela MTC

a) A Vida

b) A Existênciab) A Existência

c) A Criação



A VIDA 

• Plano dos Reinos Mutantes, onde situa-se a 
Estrutura em Forma de matéria

• Os órgãos e as vísceras regem e mantém este 
plano de vida



A Existência

• O plano da vida , representado pelas funções 
do San Jiao (TA) e Xin Bao (CS) do San Jiao (TA) e Xin Bao (CS) 



A Criação

• Representada pelos Oitos 
Canais Extraordinários Canais Extraordinários 

(Vasos Maravilhosos)



5 Elementos/5 Reinos Mutantes



Prevenção

• Ante a uma possibilidade de infecção, a 
primeira respostas será no plano da Criaçãoprimeira respostas será no plano da Criação

• Deve-se guardar uma relação de equilíbrio 
com forças criadoras



Equilíbrio do Yin e Equilíbrio do Yang

• Promover o equilíbrio das Forças da 
Natureza:Natureza:

• Vaso do Maléolo Externo: B62 (Pulso do 
Início)

• Vaso do Maléolo Interno:R6 (Mar Luminoso)



Niveis energétiocos

• Bexiga com Intestino Delgado: nível mais 
externo, mais superficial

• Rim com Coração: nível mais profundo mais • Rim com Coração: nível mais profundo mais 
interno

• Obs: Dessa maneira se equilibra o Nível 
Preventivo da Criação, equilibrando o Interior 
ao Exterior e o Yin ao Yang



A Existência

• O segundo passo e buscar o plano da
existência, e para isto buscamos uma
proteção uma “Barreira”

• Barreira Interna: CS6 ( Nei Guan)

• Barreira Externa: TA5 ( Wai Guan)





A Vida 

O maior significado da Vida é o Movimento, 
para ativar a vida temos que move-la.

• Que rege o movimento é a Madeira, o vento, • Que rege o movimento é a Madeira, o vento, 
o Fígado e a Vesícula Biliar 

• São estes elementos do  reino mutante que 
ativam os mecanismos vitais 



Maestro dos Orgãos

• F13 (Porta da Manifestação), que 
regula todos os órgãos e gera 
Movimento, gera Vida 



Regular o Pisquismo através da 
Vesícula Biliar 

( Víscera Extraordinária)

• VB18 ( CHENG LING) : Herança Espiritual

• VB13 ( Ben Shen): Providência Fundamental



Para Melhorar a Resposta Imune
(Prevenção)

• Busca-se o equilíbrio do yin e do yang, da 
barreira interna e externa e do movimento, 
equilibrando:equilibrando:

• A Criação

• A Barreira da Existência

• E o Movimento com a Vida 

• Estaremos assim realizando PREVENÇÃO



Infecção já Instalada

• Além de trabalhamos os ressonadores 
anteriores devemos também utilizar:

• VG 14 DAZHUI – Grande Protuberância

• VG6 QIHAI – Mar do Sopro

• Obs: Instalada e com febre



Infecção já Instalada e febre 
aumentando

• Em caso de infecções instaladas e nas quais a 
febre  está aumentando utilizamos:

• TA 10 - TianJing (Poço Celeste)• TA 10 - TianJing (Poço Celeste)

• CS8 - LaoGong (Palácio das Fadigas)



Impulsionar Água que gera Madeira
(Crônicos)

• B60 ( Kumlun) – Montanha no vale de Luan

• R5 (SHUIQUAN) – Origem das Águas

• Obs: Usar Moxabustão e Agulha Aquecida



Regulação através do Cinco Reinos 
Mutantes através do Elemento FOGO

• A MTC descreve que agentes 
externos como vírus e bactérias, externos como vírus e bactérias, 
são energias perversas possui a 

natureza do FOGO



Alterações na Infecções e suas 
manifestações em cada Reino Mutante

• Fogo: febre,calor e taquicardia

• Terra: transtornos digestivos• Terra: transtornos digestivos

• Metal: transtornos respiratórios,digestivos e 
diarréia



Alterações na Infecções e suas 
manifestações em cada Reino Mutante

• Água: oligúria e ou anúria, o que gera 
insuficiência de Água e excesso de mais Fogo, 
sendo assim Água precisa ser tonificada para 
apagar a energia em excesso do Fogoapagar a energia em excesso do Fogo

• Madeira: aparecem sintomas hepáticos que 
são graves pois colocam  em risco a vida do 
paciente



Sequência das Afecções 

• A sequência das alterações normalmente 
segue a lei de geração se agravando do fogo 
para madeira, o que deixa as condições do para madeira, o que deixa as condições do 

paciente cada vez mais sérias e complicadas

• Nesta ordem:Fogo, depois nos 
sabores,respiração,urinárias,e finalmente 

Hepáticas (ciclo de geração)



Doença

• Desequilíbrio yin/yang

• Fortalecer o individuo

• Aumentar as defesas imunes (sistema 
defensivo)

• Resolver o problema 



Princípio
•FORTALECER A PRÓPRIA 
ENERGIA DO 
INDIVIDUO, PARA 
PRODUZIR RESPOSTAS 
TERAPÊUTICAS



Acupontos:
•E36- Zusanli

• (Divina Indiferença)
•Uma vez por semana •Uma vez por semana 

de forma preventiva 
para Infecções 



Tratamento
• Objetivos:

• A)Fortalecer a Energia Essencial

• B)Regular  a Energia do Mutante do Reino do 
Fogo



A) Fortalecer a  Energia Essencial

• Através do aumento do 
movimento do Yang do 
organismo pelo Acuponto “Mil organismo pelo Acuponto “Mil 
Reuniões”

• BAIHUI- VG 20; mobilizamos o 
Yang através do todos o Canais 
Colaterais





A) Fortalecer a  Energia Essencial

• Fortalecer a Barreira de 
Conexão com exterior 

ativando o Fogo do Triplo ativando o Fogo do Triplo 
aquecedor (San Jiao)

• TA 5- Waiguan –Barreira 
Externa



A) Fortalecer a  Energia Essencial

• Atuar sobre a energia da 
Nutrição, para fortalecer o 
organismo de forma geralorganismo de forma geral

• E36 Zusanli

• (Divina Indiferença)



VG 14 DAZHUI
Grande Lançadeira

• É um Acuponto de grande concentração 
de Yang no corpo e poderá:

• A) Ativar a energia essencial em caso de • A) Ativar a energia essencial em caso de 
febre

• B) Baixar a febre e aumentar  a 
resistência do individuo principalmente 

em crianças (protege o SNC)



Fogo



B) Regular o FOGO
• Sintomas:

• Febre,

• Calor

• Isto significa que o organismo gerou Fogo Interno  para 
combater o Fogo Exteriorcombater o Fogo Exterior

• Se aumentamos o Fogo Interno aumentamos as 
defesas do individuo ante as infecções

• Conclusão:

• Atuar sobre o Fogo do Fogo



XIN 



Atuar sobre o Intestino Delgado

• Fogo: 5ID-Yanggu –(Vale do yang):
• Puntura profunda

• Terra:ID8-XIAOHAI- (Pequeno mar)
• Puntura• Puntura

• Metal: ID1 SHOZE- (Pequenos Vapores 
Luminosos)

• Sangria com Agulha- Baixar a Febre
• Canais para prevenir a evolução do Calor



Mente/Sentir/Pensar/Odiar



Enfermidades Auto-imunes

• Segundo a MTC as doenças auto-imunes 
corresponde a reações do ser humano em 
torno das resposta em seu entorno 

• Corresponde a uma resposta exagerada a 
agentes externos



Fatores como:

• Alergias: surgem em face a sintomas diversos 
ante a impactos afetivos:

• Enfermidades Psicossomáticas que a partir do 
Sistema imunológicos geram reações contra o 
sistemas, tecidos do próprio indivíduo 
desencadeando reações e Enfermidades Auto 
Imunes



Visão da MTC

• Para MTC as relações do Sistema Auto-Imune 
são devido a alterações que dependem da 
Energia Wei e Oé.Energia Wei e Oé.



Conceito de Wei Qi

• A Energia de Defesa não se limita
simplismente a este conceito, mas
agrega as relações com o entornoagrega as relações com o entorno
quanto a germes,toxinas, pólen,
tendo como também uma relação
com o circuito Mental e energia
Psiquica, que caminham juntas.



Energia de Defesa

• Energia de Homeostase (WEI 
QI), pois é responsável da QI), pois é responsável da 
homeostase do homem com 
o meio



Energia Wei

• A Energia WEI QI ( energia defesa, 
energia de homeostase)  tem sua 
origem e  sustentação nos Três origem e  sustentação nos Três 
Aquecedores:



Embriologicamente

• No embrião, uma vez formado o Disco Trilaminar é quando 
se manifesta a atividade do San Jiao Inferior e no nódulo de 
Hensen surgem

• Mesoderme como evaginação do Ectoderma e 
Endoderme, sendo formado a  três camadas 
energeticamente temos a formação dos três níveis:energeticamente temos a formação dos três níveis:

• Celeste

• Terrestre

• Humano



Energia de Defesa 

Embriologicamente quando se forma o nível 
intermediário , humano,  surge a atividade do 
Aquecedor Inferior ( SAN JIAO INFERIOR) 
responsável pela formação e origem da responsável pela formação e origem da 
Energia de Defesa (WEI QI)

Em seguida passa pelo San Jiao Médio e

finalmente Superior 



Concluímos:

• Que a origem da energia de defesa (WEI QI) 
está no Fogo Inferior na Energia Hereditária 
(Jing Qi). 

• Sua sustentação na Energia  que tem como 
base a alimentação (Yin Qi) e respiração 
(Yang QI).



Circuitos da Energia de Defesa

• A) Circuito Rápido  (Diário)

• B) Circuito Lento (Mensal)• B) Circuito Lento (Mensal)

• C)Circuito Estacional (5 Reinos Mutantes/ 
Elementos)



A)Circuito Rápido 

• Ciclo diário, segundo o rítmo
do sol, seguindo 50 voltas 
durante o dia (parte yang-durante o dia (parte yang-
vísceras), 50 voltas durante a 
noite ( na parte yin-orgãos)



Conecção com canais unitários

• VC

• VG• VG

• Encontros com nível mental



Observação

• A resposta a enfermidade
depende da energia hereditária,
mas depende dos aspectosmas depende dos aspectos
psíquicos do individuo quanto a
resposta do mesmo as energias
do entorno



B) Rítimo Lento (Mensal)

• A energia concentra no VG16 (FENGFU)-Casa do 
Vento- e salta para VG13 (TAODAO)-Via da 
Mutação e desde então começa o circuito que 
desce uma vértebra a cada dia;

• No décimo segundo dia chega a última vértebra • No décimo segundo dia chega a última vértebra 
passa pelo Meridiano CHONG e depois reaparece 
no VC1(HUIYIN) (Reconstruir o Yin), ascende 
pelo VC até atingir o VC22 (TIANTU)-, faltando 
nove dias reaparece VC23 (LIANQUAN)-Fonte 
Incorrupta, encontra o Rim no seu circuito 
noturno.



Observação

• O circuito do dia e noite 
(diário/rápido)se interliga ao 
circuito mensal(lento) e vice circuito mensal(lento) e vice 
versa dentro desses saltos 

descritos



Observação

O circuito recorre em seu percurso 
aos Canais Ren Mai (VC) Du Mai 

(VG) e Chong Mai, de forma 
lenta percorrendo este percurso lenta percorrendo este percurso 

em um tempo de 32 
dias,proporcionando assim 

proteção a energia hereditária 
(JING QI) 



c)Circuito Estacional 

• Segue o ciclo estacional:
• Primavera

• Verão

• Inter- Estações

• Outono

• Inverno



Adaptação

• A Energia de Defesa (WEI QI) deve ter a 
capacidade de  adaptar-se e de forma rápida 
as alterações do Ciclo Estacional dos 5 Reinos 
Mutantes  em um período anual a cada Mutantes  em um período anual a cada 
estação deste mesmo ano, pois de forma 
rápida adaptar-se a qualquer coisa que possa 
atingir o individuo oriunda  do meio externo



Prevenção das Alergias

• A falta de adaptação a uma determinada 
estação demonstra imaturidade do sistema 
imunológico

• Diminuindo o Plemorfismo da Energia Wei Qi

é incapaz de uma troca de estação para 
outra, ao longo de todo o ano (cliclo anual)



Concluímos que:

•Alergia na Primavera:

• Puntura Madeira no Inverno 



Madeira



Concluímos que:

•Alergia na Verão:

• Puntura pontos do Fogo na Primavera



Concluímos que:

•Alergia na Outono:

• Puntura Metal no Verão



Metal



Concluímos que:

•Alergia Inverno
• Puntura pontos do Elemento 

Água no Outono



Agua



Concluímos que:

•Alergia na Interestação

Puntura Terra no início •Puntura Terra no início 
da inter-estação



TERRA



Técnicas de Puntura

• Puntura Rápida

• Superficial

• Após retirada da Agulha utiliza-se Moxa
indireta, com objetivo de  Aquecer o Fogo e 
favorecer a transformação (mutação 
estacional dos 5 reinos/elementos)



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 1)Grande Capacidade de Trocas: as 
imunoglobulinas são liberadas na razão de 
várias milhões de moléculas por segundo, 
ocorrendo a troca de 20% dos linfócitos ocorrendo a troca de 20% dos linfócitos 
diariamente

• Wei Qi circula e faz trocas constantemente



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 2) Sistema Imune se acumula de preferência 
na medula óssea, timo, baço e nódulos 
linfáticos

• A energia Wei Qi tem sua origem no 
Aquecedor Inferior e se alimenta no 
Aquecedor Médio e trasita na coluna (mar 
das medulas/medula espinhal)



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 3) Grande Plasticidade e Adaptação:
• Maioria das células dos sistema imune se 

encontram no estado de repouso, e são 
induzidas a proliferação e diferenciação celular 
como consequencia de um determinado como consequencia de um determinado 
estímulo, de forma que um único linfocito é 
capaz de produzir, em uma semana atividade 
mitótica, produzindo milhões de células, curto 
períodos de tempo

• Wei Qi compõe-se de três circuitos e se adatapta
–se a dia/mês/ano



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 4)Pleomorfismo: capacidade do Sistema imune de
responder a qualquer estrutura molecular, se esta ou não
inclusa previamente na natureza.com capacidade de
reconhecimento de um número praticamente infinito de
antígenos.

• A energia Wei perde seu Pleomorfismo, quando a energia 
Mental esta em desequilíbrio.

• Desequilibrio do Xin Bao, levará a desequilibrios interiores 
e exteriores.

• O Xin Bao que canaliza e ativa a Energia Wei
•



TAO/DAO/Busca do Caminho



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 5- Interação e Mutação: como consequência da
divisão celular, é um sistema dinâmico, baseado em
interações dos meios internos e externos( baseada
nos antígenos externos).

• Seus componentes não são elementos passivos a• Seus componentes não são elementos passivos a
chegada de antígenos, com elementos de atividade
interna contínua

• A Energia Wei está em constante Mutação com as 
energias internas e ações externas sobre o 
organismo, através dos 5 Reinos 
Mutantes/Elementos/Estações 



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 6- Manutenção da Individualidade: o Sistema Inume
tem a capacidade de se auto reconhecer, a através
desse mecanismo distingue o “self” do “no self”

• Isto falha na enfermidade auto-imune

• A energia Wei é uma enrgia de homeostase, 
centinela e alerta o que acontece internamente e 
externamente, reconhecendo também o “self” e 
“no self”



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 7- Capacidade de Aprendizagem: o Sistema imune
tem a capacidade de aprendizagem, pela continua
introdução de novos elementos no ambiente
interno, que introduzindo trocas, o Sistema passa a
incorporar, criando e adquirindo novos estadosincorporar, criando e adquirindo novos estados
individuais e que poderá reagir e combater
futuramente.

• A Energia Wei é uma parte adquirida, pois o sujeito
tem que constantemente adaptar-se (estações do
ano)



Adaptações da Energia Wei

• A) Uma parte através do Shen do Coração (Mente),
parte celeste

• B) Através do Xin Bao e os Tres Aquecedores para
manter a relação com o entorno, e relação com a
tendências Psíquicas adquiridastendências Psíquicas adquiridas

• Fecundação: Fogo Inferior

• Desenvolvimento Fetal:Fogo Médio

• Nascimento: Fogo Superior

• O Fogo é que permite o desenvolvimento com o
entorno (meio ambiente)



Comparações entre a Energia Wei e o 
Sistema Imunológico

• 8) Criatividade: em face a sua adaptabilidade
desenvolve funções não previstas na evolução

• O Wei Qi a adapatabilidade lhe é conferida através• O Wei Qi a adapatabilidade lhe é conferida através
do Fogo ( Xin , Xin Bao e Triplo Aquecedor)



Conceito de IMUNIDADE

• A) Reconhecimento

• B) Proliferação e Diferenciação de células

• C) Reação

• D) Diferenciação• D) Diferenciação

• E) Auto- reconhecimento

• F) Relação com o meio externo



Observações 

• A tendência integradora e que 
possibilita reconhecer com 
individualidade, e saber a forma, individualidade, e saber a forma, 
que faz parte de um meio, é o que 
permite senti-se imerso em uma 
totalidade/TODO/TAO



Imunidade 
• Equilíbrio dinâmico permite  uma boa 

imunidade

• Quando se rompe a premissa de auto-• Quando se rompe a premissa de auto-
reconhecimento e de auto-afirmação é 
quando aparece a enfermidade auto-imune



Qual o mecanismo pude ocorrer com 
um individuo que não se 

auto-reconhece ?

• Analogicamente a enfermidade 
auto-imune poderia  assemelhar-se auto-imune poderia  assemelhar-se 
a uma guerra civil, como a que um 
rei o imperador impõe aos súditos, 
e estes não o aceitam ou não o 
reconhecem



Quem pode fazer o papel de 
Imperador???

Mestre do CoraçãoMestre do Coração



Quem é o Responsável pelo 
Mecanismo Auto-Imune?

• O Mestre do Coração
• Mas...
• Existem outros mecanismos que • Existem outros mecanismos que 

interagem
• Ou seja uma competição entre o 

Xin Bao( Mestre do Coração) e o 
Xin( Imperador)



Ou seja uma competição entre o Xin
Bao( Mestre do Coração) e o Xin

( Imperador)

•Quais fatores ou •Quais fatores ou 
condições podem levar 
a isto ?



Fatores:

• A) Debilidade do Imperador (XIN)

• B)Debilidade do MC (XIN BAO)

• C)Luta entre Energia Centinela X Energia 
Mental



A) Debilidade do Imperador (XIN)

• Esta relacionado a energia ancestral, 
pois dificilmente, alguém com SHEN pois dificilmente, alguém com SHEN 
forte desenvolverá enfermidade 
auto-imune.



Moxa Indireta



B)Debilidade do MC (XIN BAO)

• Tristeza

• Medo

• Obcessão

• Sentimentos de natureza Yin que levam a 
entristecimento, estancamento e debilidade  
da energia do Mestre do Coração  (XIN BAO)



C)Luta entre 
Energia

Centinela X Energia Mental

• Esta luta compromete o San Jiao
e isto levará ao fracasso de e isto levará ao fracasso de 
outras funções; 

•CONCLUSÃO....



Conclusão

• Todos os fatores anteriores levando 
a uma debilidade e do indivíduo 
frente a incapacidade de realizar seu 
papel e o mesmo adoece, com papel e o mesmo adoece, com 
desordem orgânica, psíquica e 
poderá juntamente com outros 
fatores levar a uma doença auto-
imune



TRATAMENTO
Combater:

• 1) Debilidade do SHEN

• 2)Comprometimento do Xin Bao

• 3)Recuperar a função  do San Jiao



Debilidade do SHEN

• VG 24 ( Shenting) usar somente MOXA

• VC8 (SHENQUE): usar Acupuntura 
(agulhamento)



Comprometimento do XIN BAO

• Mover as Entidades Viscerais:

• Tristeza: B62 (POHU) “Porta da Alma”

• Obscesão: B49 (YISHI) “Assalto da 
imaginação’imaginação’

• Medo: B52 (ZHISHI) “Assento da vontade”

• Observação: Atuar ainda sobre o VC17 
(SHANZHONG) “Centro da Sinceridade”



Recuperação do SAN JIAO

• VC6 (QI HAI) “Mar do Sopro”

• -Aquecedor Superior- SAN JIAO Superior 

• VC12 (ZHONGWAI) “Grão Central” • VC12 (ZHONGWAI) “Grão Central” 

• -Aquecedor Médio- SAN JIAO Médio

• *****VC12 ativa a distribuição de Energia no 
Aquecedor Médio



Mecanismos de Auto-Agressão

• 1) O XIN BAO não cumpre sua função

• 2) Transmissão da Decisão do Xin por 
desfalecimento do XIN BAO

• 3) Tentativa de restauração do XIN BAO em • 3) Tentativa de restauração do XIN BAO em 
restabelecer o equilíbrio gerado

• 4) San Jiao

• 5) Orgãos não reconhecem o Fogo do San Jiao



Mecanismos de Auto-Agressão

• 1) O XIN BAO não cumpre sua função:]

• O Xin Bao filtra as informações que chegam ao 
Imperador, tanto do exterior quanto do 
pisquismo e dos órgãos

• O Xin Bao lesado  transmite o Xin informações 
equivocadas, que não corresponde a realidade

• Lesa o mecanismo de Defesa, gerando auto 
agressão 



Mecanismos de Auto-Agressão

• 2) Transmissão da Decisão do Xin
por desfalecimento do XIN BAO: 
com isto o próprio Xin Bao e os com isto o próprio Xin Bao e os 
demais funções do Zang/Fu não 
sabem o que fazer.



Mecanismos de Auto-Agressão

• 3) Tentativa de restauração do XIN 
BAO em restabelecer o equilíbrio 
gerado: gera uma falta de um guia, gerado: gera uma falta de um guia, 
diretor. Neste caso o Xin Bao, faz o 
papel, ou tenta assumir do 
Imperador (XIN)



Mecanismos de Auto-Agressão

• 4) SAN JIAO: quanto ocorre uma lesão no Xin
Bao, o San Jiao desenvolve uma ação no sentido 
de restabelecer o equilíbrio e quando este não 
consegue restabelecer este equilíbrio, além de consegue restabelecer este equilíbrio, além de 
ficar lesado desencadeia desequilíbrio dos 5 
reinos mutantes/5 elementos.

• Neste momento o Organismo não reconhece o 
seu “self” ( seu próprio FOGO) e instala-se uma 
doença auto-imune



Mecanismos de Auto-Agressão

• 5) Orgãos não reconhecem o Fogo do SAN 
JIAO: lesão é transmitida aos demais Orgãos, 
com lesões de origem externa, interna e o 
não reconhecimento do próprio FOGO não reconhecimento do próprio FOGO 
instalando-se definitivamente uma Doença 
Auto-IMUNE



TRATAMENTO

• A) Restabelecer a Função do SAN JIAO

• B) Harmonizar as relações do SAN JIAO  e do  • B) Harmonizar as relações do SAN JIAO  e do  
XIN BAO

• C) Recuperar a identidade do XIN BAO



TRATAMENTO

• A) Restabelecer a Função do SAN JIAO:

• TA4 (YANGCHI): reserva dos yang• TA4 (YANGCHI): reserva dos yang

• Puntura seguida de MOXA



TRATAMENTO

• B) Harmonizar as relações do SAN JIAO  e do  XIN 
BAO

• Técnica (LO – IU)• Técnica (LO – IU)
• LO do SAN JIAO: TA5 (Barreira Externa)
• Puntura e Moxa tres meses
• IU do XIN BAO: CS7 (DALING)
• Após o Acuponto anterior (TA5) Puntura e Moxa

Indireta, durante mais  três meses



TRATAMENTO

C) Recuperar a identidade do XIN BAO

• Usar ponto Água:

• CS3 (QUZE) “Vapores Luminosos Sinuosos”• CS3 (QUZE) “Vapores Luminosos Sinuosos”

• Impedir uma auto Agressão do Imperador, 
levando a Água a apagar o Fogo



TRATAMENTO

Tratamento Final:

CS3, CS7, |TA4, TA5, nesta ordem por um 
período de 9 meses uma sessão por semanaperíodo de 9 meses uma sessão por semana

Observação:Não alterar este mecanismo 
durante este período e utilizar somente esta 
prescrição, sem alterar



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Água:

• Artrite Reumatóide:

• Febre,dor,calor,inflamação,deformidade 
articulararticular

• Acuponto: B11 ( DAZHU) “Grande 
Lançadeira”

• Puntura e Moxa

• Pontos locais da articulação lesada



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Madeira:

• Polimiosite:

• Afeta todos os músculos, causando perda de 
função e deformidadesfunção e deformidades

• Acuponto: VB34 ( YANGLINGQUAN) “Fonte da 
Colina Yang” (MESTRE DOS MÙSCULOS)

• Puntura Profunda em direção ao Canal do WEI

• Pontos locais da articulação lesada



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Madeira:

• Cirose Biliar Idiopática:

• Afeta esposas e familiares de alcolatras, 
mesmo não bebendo sofre de cirrosemesmo não bebendo sofre de cirrose

• Degeneração hepática

• Acuponto: VC12 (*ZHONGWAN) Grão Central

• Moxa Indireta



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Fogo:
Enfermidade de CROHN: afta o ílio e Intestino 
Delgado, causando úlceras e lesões com 
sangramento, com dores diarréia,fezes com 
sangue e muco, quando evolui com gravidade sangue e muco, quando evolui com gravidade 
pode levar a desnutrição

• Afeta todos os músculos, causando perda de 
função e deformidades

• Acuponto: ID3 (HOUXI) “Continuidade da 
Corrente”

• Puntura Profunda



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Fogo:

Panarteritrenodosa: enfermidade auto-imune, 
que afeta vasos e artérias, comsurgimento de 
nódulos que comprometem a circulação e 
nutrição dos tecidos e órgãosnutrição dos tecidos e órgãos

• Objetivo: movimentar o sangue através do vaso

• Acuponto: P9 (TAIYUAN) “Abismo da Mansão 
Celeste”- Mestre das Artérias

• Moxa Indireta



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento Fogo:

Pericardite Auto-IMUNE: inflamação do 
pericárdio, não originário de agente 
infeccioso.Pode levar a comprometer a infeccioso.Pode levar a comprometer a 
capacidade de contração cardíaca, levando a 
insuficiência cardíaca.

• Acuponto: VC17 (SHANZHONG) “Centro da 
Sinceridade”

• Puntura Profunda e Moxa Indireta



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento TERRA:
Diabetis: deficiencia na produção de insulina 
pelas Ilhotas de Langerhans

• Acuponto: F13 (Porta da Manifestação) Ponto • Acuponto: F13 (Porta da Manifestação) Ponto 
Mo do Baço e de todos os Órgãos

• Puntura e Moxa Indireta
• Acuponto B39 (WEIYang) “Armazenamento do 

Yang”
• Usa Puntura somente



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento TERRA:

Mucosidade: acumulo de umidade e fleuma 
no Pulmão e Baço ( Tai Yin) .Quanto ao 
Pulmão pode levar a insuficiência respiratóriaPulmão pode levar a insuficiência respiratória

Acupontos: E40 FENGLONG “Abundância 
Generosa” com função de dispersar a 
umidade

Puntura profunda



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento METAL:

Colite Ulcerativa: localizada no Cólun-
Enfermidade de Cronh.

Atenção ao Intestino Delgado: E37 Atenção ao Intestino Delgado: E37 
(SHANGJUGU) “Imenso vazio superior”

Associa-se o IG11

Utiliza-se PUNTURA



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento METAL:

Enfisema: perda da capacidade 

de elasticidade do Pulmão, expansão com de elasticidade do Pulmão, expansão com 
dilatação e perda da capacidade de 
contração, dilatação permanente alveolar, 
com ruptura de suas paredes, diminuição do 
volume residual, e capacidade pulmonar, e 
oxigenação do organismo



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento METAL:

Enfisema: outros fatores também estão 

envolvidos:

*** Fatores Hereditários*** Fatores Hereditários

*** Tabagismo

*** Fatores Auto-Imunes



Tratamento de Cada Enfermidades

• Disfunção do Elemento METAL:

Acupontos:
VC17: SHANGZHONG “Centro da Sinceridade”VC17: SHANGZHONG “Centro da Sinceridade”

B13: FEISHU “Transportar para oferecer ao 
Pulmão”

Puntura e Moxa



Afecções do Sangue

• Púrpura 
Trombocitopênica:

• Produção de microtromboses, que • Produção de microtromboses, que 
alteram e diminuem os fatores de 
coagulação sanguinea, com surgimento 
de hemorragias, que se manifestam na 
pele e mucosas, podendo afetar 
também o Zang Fu



Princípio Terapêuticos

• Melhorar e atuar sobre a qualidade do 
sangue:

• Acupontos:• Acupontos:
• CS6: Neiguan “Barreira Interna”

• B10: XUEHAI “Mar do Sangue”

• Puntura e Moxa



Enfermidades do Ser Humano Hoje

• Autoagressiva

• Psiquiátrica

• Degenerativa• Degenerativa

• Tumoral

• Cardíaca

• Acidentes/Traumatismos



SHEN



Agulha Aquecida



Loucura Interna do Silencioso

• O corpo e seu exercito, suas defesas, 
começam a não reconhecer o corpo como seu 
próprio corpo e começa a agredi-lo;próprio corpo e começa a agredi-lo;

• E o corpo que não tem defesa, com as 
defesas que dispõe, começa a atacar este 
próprio corpo.

• Ocorrendo...



TIAN- CÉU



Renúncia ao Projeto de vida

• O indivíduo não se reconhece a si mesmo ele 
começa a renunciar a sua própria vida, seu 
corpo começa a agredir.

• Objetivo: 

• Recuperar a força do Projeto de 
vida: o sistema auto-imune tem 
que parar de atacar a si mesmo, 
e mais passe a defende-lo.



Recuperar a força do Projeto de vida

• Reforçar os Órgãos quanto aos seus aspectos  
psíquicos:

• Vontade

• Firmeza• Firmeza

• Decisão

• Alegria

• Reflexão

• Restabelecer o “Projeto de Vida”



Fatores  para Restituir a Força do 
Projeto Vital

A) Energia Yuan: projeto do Céu para o indivíduo

b) Energia Zhong: responsável pela características b) Energia Zhong: responsável pela características 
morfológicas do indivíduo, necessárias pra 
cumprir os projetos do Yuan Qi

C) Energia Jing: elo entre as  energias 



Tratamento

• A) Tou Mai – VG4 (Ming Men) Porta do Destino
• Puntura superficial e moxa indireta

• B)Ren Mai- VC8 (SHENQE) (Fusão com o Sopro)/(Porta do 
Palácio das Emoções)

• B)Ren Mai- VC8 (SHENQE) (Fusão com o Sopro)/(Porta do 
Palácio das Emoções)

• Salmoxoterapia

• Chong Mai:- R16(HUANGSHU) –Assentamento dos Centros 
Vitais

• Acuponto para vitalidade e distribuição geral da energia



Reconverter o Sistema Imunológico

• Lei do TAO

• Lei de conversão de yin em yang

• Lei de conversão do yang em yin

• Isto é possível utilizando os Acupontos Tsing



Efeitos sobre a nos pontos TSING

• A) Favorecer a conversão do SER;

• B) Reforça a energia Centinela;• B) Reforça a energia Centinela;

• C) Purificar e atuar sobre a energia mental 
“espírito”  



Técnica:

• Na ordem a seguir:

• Em cada atendimento deve se 
puntura e moxa uma dupla, uma puntura e moxa uma dupla, uma 
vez, seis dias seguidos,sempre se 
começa com os TSING das mãos 
(em cima)



Bonecas do Paciente: Terapeutas dos 
Pés Descalço



Ordem de atuação

• 1) Coração e Rim (Shao Yin) – Fogo/Aguá

• 2)Baço e Pulmão (Tai Yin)- Metal/Terra

• 3)Estomago e Intestino Grosso (Yang Ming) –
Metal/TerraMetal/Terra

• 4)Xin Bao e Fígado (Jue Yin)- Fogo/Madeira

• 5)Intestino Delgado e Bexiga (Tai Yang)-
Fogo/Agua

• 6)SAN JIAO e Vesícula Biliar (Shao Yang)-
Fogo/Madeira 



Fortalecer a Identidade dos Próprios 
Órgãos

•Moxa sobre os Bach Shu
específicos de cada um 
dos  Órgãos





Sintonizar a Resposta Individual com 
os Ditames Celestes

• A) Código Ancestral Defensivo: igual em 
todos os seres humanos, relacionado a  
energia Yuan, permite os seres conviverem energia Yuan, permite os seres conviverem 
entre si.

• B) Código Individual: elaborado a partir da 
energia mental e cada individuo constrói o 
seu ao longo da vida (psíquico)



LING/TIAN

LING
LING
1) C4 LINGDAO
A rota do espírito
---------------------------------------------
2) VG10 LING TAI

TIAN• TIAN

• 1)CS1 TIANCHI
• Reservatório celeste
• -------------------------------------
• 2) CS2 TIANQUAN

2) VG10 LING TAI
Terra do Espírito
---------------------------------------------
3) R24 LINGXU
Vazio do Espírito
--------------------------------------------
4) VB18 CHENGLING
Herança Espiritual
--------------------------------------------
5) C2 QINGLING
Fonte do Calor e Cor do Espírito

•

• Fonte Celeste
• -------------------------------------
• 3) VB9 TIANCHONG
• Assalto Celeste
• -------------------------------------
• 4) B18 T|IANXI
• Corrente Celestial
• -------------------------------------
• 5) TA10 TIANJING
• Poço Celeste



Doença auto-imune é:

• Uma perda da resultante da harmonia dos 
sentimentos do individuo

• Objetivo

• Restaurar a identidade do ser para que seja 
um ser único/unitário em harmonia com o 
TAO



Busca da Energia Celeste

• Reservatórios são os *8* Vasos Maravilhosos, 
intermediado pelo 

• Fogo do San JIAO

• Fogo do XIN BAO• Fogo do XIN BAO

• O principal responsável entre os 8 Vasos é o 
responsável pela Veiculação da Energia 
Original (YUAN)



Acupontos para Harmonizar o Espírito

• VG 10 (LINGTAI) “Terra do Espírito”

• VG 11 ( SHENDAO) “Rota Divina”



Restituir o Espírito através da
Energia YUAN -Restabelecer o Sentir

• CS7 ( DALING) “Grande 
Mestre)/ponto terra, Mestre)/ponto terra, 
restabelece a relação com 
centro, com o ser, com o 
sentir



Harmonizar a função dos Órgãos

• B22- SANJIAOSHU

• Harmoniza a função dos Três Aquecedores 
(SAN JIAO) por meio das funções orgânicas(SAN JIAO) por meio das funções orgânicas

• Pertence ao Tai Yang (Bexiga- Triplo 
Aquecedor) que possui mas XUE que QI

• Pertence a Canal da Bexiga (Tai Yang) que 
possuindo mais Xue leva sangue para para
onde existem fatores de auto agressão



Como são formados os tecidos?

•

Todos os tecidos presentes nos vertebrados adultos são 
formados a partir de três tipos de folhetos germinativos:

•

• endoderma, • endoderma, 
• ectoderma 
• mesoderma. 

• Cada um desses, durante o desenvolvimento embrionário, 
é responsável por uma genealogia de células 
especializadas quanto à forma e função. 



Formação do Mesoderma e Celoma



Formação de Tecidos Básicos

Epitélio → revestimento da superfície externa do corpo:

Pele(METAL)- Circulação do Wei Qi

Os órgãos: 

* Fígado,(Madeira) 

* Pulmão (Metal)

* Rins (Agua)

* Cavidades corporais internas;



Embriologia

• Ectoderma:
- Epiderme e anexos cutâneos (pêlos e glândulas mucosas); 
(Terra/METAL)

••

- Todas as estruturas do sistema nervoso (encéfalo, nervos, 
gânglios nervosos e medula espinhal); (Agua/FOGO)

•

- epitélio de revestimento das cavidades nasais, bucal e 
anal. (Terra)



Especificação dos Tecidos Básicos

Conjuntivo → constituído por células e Conjuntivo → constituído por células e 
abundante matriz extracelulas, com função de 
preenchimento, sustentação e transporte de 
substâncias; (Agua, Terra, Metal, Maderia,Fogo)



Embriologia 

•

Mesoderma:
- Forma a camada interna da pele (derme). (Metal)

•

- Músculos lisos e esqueléticos; (Terra)- Músculos lisos e esqueléticos; (Terra)
•

- Sistema circulatório (coração, vasos sangüíneos, tecido linfático, tecido 
conjuntivo); (FOGO/AGUA)

•

- Sistema esquelético (ossos e cartilagem); (Água)
•

- Sistema excretor e reprodutor (órgãos genitais, rins, uretra, bexiga e gônadas). 
(Agua (yin e yuang))



Embriologia 

•

Endoderma:
•

- Epitélio de revestimento e glândulas do trato - Epitélio de revestimento e glândulas do trato 
digestivo, com exceção da cavidade oral e anal; (Terra)

•

- Sistema respiratório (Pulmão); (METAL)
•

- Fígado e Pâncreas. (Madeira/Terra)



Especificação dos tecidos básicos:

•

Muscular → constituído por células Muscular → constituído por células 
com propriedades contráteis 
(Madeira e Terra)



Especificação dos tecidos básicos

•

Nervoso → formado por células que 
constituem o sistema nervoso central e 
periférico (o cérebro, a medula espinhal e os periférico (o cérebro, a medula espinhal e os 
nervos). (Agua)



Tecidos Embrionários



Tecidos Embrionários



Bibliografia Complementar:

• Sistemas de Regulacion Energética 
em Medicina Tradicional China

• José Luis Padilla Corral• José Luis Padilla Corral

• Editora: Miraguano Ediciones-

• Madri-Espanha-2006-


