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“Manifestação dos Ocultos”
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Yin Yang Yang

Xue e Jing Qi “ocos” “Não é tocado 
pelos cereais”
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VB*



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

1 – DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO:

A – Fatores Extrínsecos: traumas, fatores climáticos patogênicos, alimentação 
irregular, intoxicações;

B – Fatores Intrínsecos: alterações do Jing Qi original: humor, aparência, 
excreções, características das dores, odores, ritmo biológico (menstruação, 
respiração, circulação, sono), pulso;



2 – DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO: identificação do tipo de desequilíbrio 
causada no corpo pela influência nociva. 

Existem vários tipos de Diagnóstico Sindrômico:

A- Segundo os 8 princípios;

B- Segundo as substâncias fundamentais;

C- Segundo os Zàng-Fú;

D- Segundo os 6 níveis;

E- Segundo os quatro estágios;

F- Segundo os 3 Aquecedores;

G- Segundo os 5 elementos;

H- Segundo os canais colaterais.



XINXIN –– CORACORAÇÇÃOÃO

““O Imperador que governa o PalO Imperador que governa o Palááciocio””

AA..Domina o sangue, Vasos e Face.Domina o sangue, Vasos e Face.

BB..Controla a MenteControla a Mente

CC..AbreAbre--se na lse na lííngua.ngua.



AA..Domina o Sangue e Vasos e CompleiDomina o Sangue e Vasos e Compleiçção Facialão Facial

XIN XIN –– ForForçça motriz do XUE nos MAI a motriz do XUE nos MAI –– sangue nos vasossangue nos vasos

SUFICIENTESUFICIENTE

•• face rosada e com brilho face rosada e com brilho 

•• pulso cheio e fortepulso cheio e forte

•• llííngua rosada e ngua rosada e úúmidamida

•• tecidos bem nutridostecidos bem nutridos

INSUFICIENTEINSUFICIENTE

•• face pface páálidalida

•• pulso dpulso déébil e fracobil e fraco

•• llííngua pngua páálida ou arroxeadalida ou arroxeada

•• algias sistêmicasalgias sistêmicas



O XIN como formador do XUEO XIN como formador do XUE



BB..Controle da MenteControle da Mente

XIN XIN –– ShShéén: n: psiquêpsiquê

•• controle da mentecontrole da mente

•• consciência e pensamentoconsciência e pensamento

•• raciocraciocíínio nio áágil e clarogil e claro

•• controle das emocontrole das emoççõesões
Patologias no CoraPatologias no Coraççãoão--MenteMente

•• palpitapalpitaçção e angão e angúústia ou agitastia ou agitaççãoão

•• insônia e sonhos demasiadosinsônia e sonhos demasiados

•• memmemóória fracaria fraca

““ O Xin (coraO Xin (coraçção) ão) éé responsresponsáável pela produvel pela produçção da atividade mentalão da atividade mental””..



Embriologicamente, o coraEmbriologicamente, o coraçção originaão origina--se no pse no póólo cranial do embrião, lo cranial do embrião, 
onde tambonde tambéém tem origem o encm tem origem o encééfalo.falo.



CC..Abertura na LAbertura na Líínguangua

““o orifo orifíício do Xin (coracio do Xin (coraçção) comunicaão) comunica--se com a lse com a lííngua. A lngua. A lííngua pode ngua pode 
distinguir os 5 sabores gradistinguir os 5 sabores graçças ao Xin (coraas ao Xin (coraçção)ão)””..

Existe um ramo que ascende do XIN atExiste um ramo que ascende do XIN atéé a base da la base da lííngua, controlando;ngua, controlando;

•• aspecto e formatoaspecto e formato

•• fala e paladarfala e paladar

•• deglutideglutiççãoão



Embriologicamente, o coraEmbriologicamente, o coraçção originaão origina--se no mesmo mesoderma, se no mesmo mesoderma, 
portanto entendemos que portanto entendemos que ““a la lííngua ngua éé o broto do XINo broto do XIN””..



CORACORAÇÇÃOÃO

LigaLigaçção do Baão do Baççoo LigaLigaçção do Fão do Fíígadogado

LigaLigaçção dos rinsão dos rins

LigaLigaçção do Pulmãoão do Pulmão

LLíínguangua



Embriologia do CoraEmbriologia do Coraççãoão
•• No 12No 12ºº dia pdia póós fecundas fecundaçção ocorre rão ocorre ráápido crescimento do embrião, pido crescimento do embrião, 

tornandotornando--se necessse necessáário o aparecimento do sistema circulatrio o aparecimento do sistema circulatóório.rio.

•• Por volta do 12Por volta do 12ºº dia de vida uterina, surgem os primeiros dia de vida uterina, surgem os primeiros 
““batimentosbatimentos”” que impulsionam o sangue, a princque impulsionam o sangue, a princíípio com sentido pio com sentido 
bidirecional.bidirecional.

•• No 18No 18ºº dia, no pdia, no póólo cranial do embrião, clo cranial do embrião, céélulas mesenquimais da lulas mesenquimais da 
áárea cardiogênica dão origem aos primrea cardiogênica dão origem aos primóórdios do corardios do coraçção e dos ão e dos 
grandes vasos.grandes vasos.

•• Na 3Na 3ªª semana de vida intra uterina, formamsemana de vida intra uterina, formam--se os tubos se os tubos 
endocendocáárdios que, fundindordios que, fundindo--se, vão originar o tubo cardse, vão originar o tubo cardííaco e os aco e os 
vasos do embrião.vasos do embrião.



XIN é o Mestre do Xue













2. XIN2. XIN--BAO BAO –– CirculaCirculaçção ão -- SexualidadeSexualidade

••(Ming(Ming--Men) (Xin bao)Men) (Xin bao)

••Porta da vida ou do destinoPorta da vida ou do destino

Tan Zhang: (Templo Celeste)Tan Zhang: (Templo Celeste)

"Portanto, os fatores patogênicos "Portanto, os fatores patogênicos 
que se dirigem para atacar o Coraque se dirigem para atacar o Coraçção ão 
devem primeiro atacar o Pericdevem primeiro atacar o Pericáárdio".rdio".

SINTOMAS DO XIN





3. 3. FEI FEI -- PULMÕESPULMÕES

Os Pulmões estão situados no tOs Pulmões estão situados no tóórax, conectamrax, conectam--se com a garganta se com a garganta 
e se abrem no nariz. e se abrem no nariz. 

AA. . Domina o Qi do CDomina o Qi do Cééu e controla a respirau e controla a respiraççãoão

BB. . Domina a dispersão e descenso do QiDomina a dispersão e descenso do Qi

CC. . Regula a passagem das Regula a passagem das ááguas guas –– ““Centro das Centro das ÁÁguas guas 
SuperioresSuperiores””

D.D. ConectaConecta--se externamente com pele e pêlos. Os se externamente com pele e pêlos. Os 
pulmões têm o exterior e interior relacionados com pulmões têm o exterior e interior relacionados com 
Intestino Grosso.Intestino Grosso.

EE-- Sede ou Sede ou locuslocus do Po do Po –– alma corpalma corpóórearea





FORMAFORMAÇÇÃO DO WEI QIÃO DO WEI QI



PULMÃOPULMÃO

ComunicaComunica--se no alto com a garganta.se no alto com a garganta.
A ligaA ligaçção do Pulmão tem 9 seão do Pulmão tem 9 seçções.ões.



XIN/FEI



4. 4. PI PI -- BABAÇÇOO

O BaO Baçço esto estáá localizado no Aquecedor Mlocalizado no Aquecedor Méédio e suas fundio e suas funçções e indicadas são:ões e indicadas são:

AA..Governa, transporte e transformaGoverna, transporte e transformaçção de energia em sangue.ão de energia em sangue.

BB..Controla o sangue.Controla o sangue.

CC..Domina os MDomina os Múúsculos e os 4 membros.sculos e os 4 membros.

DD..Abertura na boca e lAbertura na boca e láábios.bios.

EE..Sede ou Locus de Yi (PropSede ou Locus de Yi (Propóósitos) sitos) -- ididééias.ias.



BABAÇÇOO

Envia e Recebe Envia e Recebe 
comunicacomunicaçção  da ão  da 

Glândula PâncreasGlândula Pâncreas



XIN/PI



FEI/PI



5. F5. FÍÍGADO (Gan)GADO (Gan)

��Espelho de sabedoria:Espelho de sabedoria:

Alma Hun Alma Hun ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Criatividade Criatividade –– VB* VB* -- Alma Vegetativa Alma Vegetativa -- IDID

O FO Fíígado permite realizar o que se planeja, gado permite realizar o que se planeja, éé responsresponsáável pela agressividade, vel pela agressividade, 
permitindo a exteriorizapermitindo a exteriorizaçção de uma idão de uma idééia ou de um sentimento. Controla a ia ou de um sentimento. Controla a 
ereereçção peniana, as gonadas, prazer sexual e a menstruaão peniana, as gonadas, prazer sexual e a menstruaçção.ão.

A.Armazena o SangueA.Armazena o Sangue

B.Cria condiB.Cria condiçções de desimpedimento para o Qiões de desimpedimento para o Qi

C.Controla os tendões e o brilho refletido nas unhasC.Controla os tendões e o brilho refletido nas unhas

D.AbreD.Abre--se nos olhosse nos olhos







FFÍÍGADOGADO

O FO Fíígado pesa cerca de 2,5 Kg. gado pesa cerca de 2,5 Kg. 

ÀÀ esquerda, 3 lesquerda, 3 lóóbulos (Ye: pbulos (Ye: péétalas).talas).

ÀÀ direita: 4 ldireita: 4 lóóbulos.bulos.

EstEstáá encostado encostado àà coluna vertebral, ao coluna vertebral, ao 
nníível da 9vel da 9ªª vvéértebra (A vrtebra (A véértebra chinesa rtebra chinesa 
que corresponde que corresponde àà 99ªª dorsal, ao ndorsal, ao níível de vel de 
seu ponto de assentamento).seu ponto de assentamento).





6. 6. SHENSHEN -- RINSRINS

ÓÓrgãos duplos: apresenta polaridadergãos duplos: apresenta polaridade

ÉÉ a guarnia guarniçção da energia ancestral: "lote de vidaão da energia ancestral: "lote de vida““

ResponsResponsáável pela armadura svel pela armadura sóólida do corpo: ossos e dentes.lida do corpo: ossos e dentes.

Sua energia psSua energia psííquica quica éé a Zhi = vontade, energia absorvida pelo Rim.a Zhi = vontade, energia absorvida pelo Rim.

““Os RINS são 2, mas não são 2 os RINSOs RINS são 2, mas não são 2 os RINS””



A.Armazenar essência, controlar a reproduA.Armazenar essência, controlar a reproduçção humana, ão humana, 
crescimento e desenvolvimentocrescimento e desenvolvimento

B.Controlar o metabolismo da B.Controlar o metabolismo da ÁÁguagua

C.Receber QiC.Receber Qi

D.Produzir medula para alimentar o cD.Produzir medula para alimentar o céérebro, controlar os rebro, controlar os 
ossos, produzir sangue e influenciar no brilho dos cabelosossos, produzir sangue e influenciar no brilho dos cabelos

E.Abertura nos ouvidos, trato anti e pE.Abertura nos ouvidos, trato anti e póós perineals perineal

F.ConectarF.Conectar--se com a Bexigase com a Bexiga



•• Su Wen: Su Wen: " A mulher aos 14 anos come" A mulher aos 14 anos começça a a a 
menstruamenstruaçção, seu canal Ren tornaão, seu canal Ren torna--se leve e o  Qi do se leve e o  Qi do 
canal Chong estcanal Chong estáá repleto, razão pela qual sua repleto, razão pela qual sua 
menstruamenstruaçção estão estáá regular e a mulher estregular e a mulher estáá apta a apta a 
engravidar.engravidar.

•• Na idade de 49 anos, o canal REN da mulher tornaNa idade de 49 anos, o canal REN da mulher torna--se se 
deficiente, e o Qi do canal Chong comedeficiente, e o Qi do canal Chong começça a a a 
enfraquecer e a escorrer, a energia sexual comeenfraquecer e a escorrer, a energia sexual começça a se a a se 
exaurir e a menstruaexaurir e a menstruaçção termina com resposta ao inão termina com resposta ao iníício cio 
do envelhecimento do seu corpo e não estdo envelhecimento do seu corpo e não estáá mais apta mais apta àà
concepconcepçção.ão.



•• Aos 56 anos o Qi do FAos 56 anos o Qi do Fíígado comegado começça a enfraquecer, os a a enfraquecer, os 
tendões cometendões começçam a se tornar  inativos, a energia sexual a am a se tornar  inativos, a energia sexual a 
decair, o sêmen tornadecair, o sêmen torna--se inadequado, os Rins enfraquecem se inadequado, os Rins enfraquecem 
resultando no envelhecimento de todas as partes do corpo.resultando no envelhecimento de todas as partes do corpo.

•• Aos 64 anos, seus cabelos e dentes estão caindo.Aos 64 anos, seus cabelos e dentes estão caindo.

•• Su Wen: "O homem aos 16 anos tem o Qi dos Rins Su Wen: "O homem aos 16 anos tem o Qi dos Rins 
abundante, ele comeabundante, ele começça a ter energia sexual e esta a ter energia sexual e estáá cheio de cheio de 
sêmen que o permite ejacular.sêmen que o permite ejacular.

•• Quando ele tem relaQuando ele tem relaçção sexual com a mulher ele pode ão sexual com a mulher ele pode 
causar uma concepcausar uma concepçção.ão.



A A SSííndrome de Dissociandrome de Dissociaçção Alto/Baixoão Alto/Baixo nada mais nada mais 
representa que um desequilibrio entre o Yang representa que um desequilibrio entre o Yang 

(alto) e o Yin (baixo) do corpo humano.(alto) e o Yin (baixo) do corpo humano.





Fisiopatologia e Etiopatogenia da Fisiopatologia e Etiopatogenia da 
DissociaDissociaçção Alto/Baixoão Alto/Baixo

•• A SA Sííndrome de Dissociandrome de Dissociaçção Alto/Baixo ocorre ão Alto/Baixo ocorre 
em qualquer dos estem qualquer dos estáágios do processo de gios do processo de 
adoecimento, cujo desequiladoecimento, cujo desequilííbrio energbrio energéético pode tico pode 
ocasionar alteraocasionar alteraçções estruturais, tais como a ões estruturais, tais como a 
hipertrofia e a hiperplasia dos tecidos na região hipertrofia e a hiperplasia dos tecidos na região 
alta do corpo e hipotrofia na inferior.alta do corpo e hipotrofia na inferior.



Acometimento do BaixoAcometimento do Baixo

DeveDeve--se ao acometimento primse ao acometimento primáário do SHEN rio do SHEN –– RINSRINS

•• Qi inato alterado Qi inato alterado –– patologias hereditpatologias hereditáárias ou envelhecimentorias ou envelhecimento

•• Medo ou PavorMedo ou Pavor

•• AlimentaAlimentaçção desregradaão desregrada

•• Ingestão excessiva de alimentos friosIngestão excessiva de alimentos frios

•• Fadigas fFadigas fíísicas, sexual e mentalsicas, sexual e mental

•• DoenDoençças crônicaas crônica



Sintomas do vazio do SHEN Qi (rins):Sintomas do vazio do SHEN Qi (rins):

•• Queda de cabeloQueda de cabelo

•• AsteniaAstenia

•• PoliPoliúúriaria

•• PPéés frioss frios

•• Zumbido nos ouvidosZumbido nos ouvidos

••LombalgiaLombalgia

••Impotência sexualImpotência sexual

••FrigidezFrigidez



Sintomas de plenitude do Xin Qi (coraSintomas de plenitude do Xin Qi (coraçção) e ão) e 
alteraalteraçções do Shen ões do Shen -- mente:mente:

•• Taquipsiquismo, Taquilalia e TaquicardiaTaquipsiquismo, Taquilalia e Taquicardia

•• Risos e choro se motivos aparentesRisos e choro se motivos aparentes

•• AnsiedadeAnsiedade

•• Insônia com agitaInsônia com agitaçção psiquicaão psiquica

•• Garganta seca, pigarros e sudorese noturnaGarganta seca, pigarros e sudorese noturna



RINSRINS
HHáá 2 Rins. 2 Rins. 

Os Rins têm a forma de Os Rins têm a forma de 
feijões. feijões. 

Pesam 1 Pesam 1 Jing,Jing, 1 1 liang liang 
cada umcada um

Estão colocados Estão colocados àà 1414ªª
vvéértebra e se acham 1 de rtebra e se acham 1 de 

cada lado e na mesma cada lado e na mesma 
altura que o umbigo.altura que o umbigo.





3ª semana33ªª semanasemana

nefrótomosnefrnefróótomostomos somitossomitossomitos Crista  urogenitalCrista  urogenitalCrista  urogenital

Rins primitivosRins primitivosRins primitivos esclerótomosesclerescleróótomostomos

dermiótomosdermidermióótomostomos

Coluna vertebralColuna vertebralColuna vertebral

Canal vertebralCanal vertebralCanal vertebral

Sist. urinárioSistSist. urin. urinááriorio Sist. genitalSistSist. genital. genital



44ªª semanasemana

nefrnefróótomostomos

Saco Saco vitelvitelííniconico

mesonefrosmesonefros

incorporadoincorporado

MigraMigraçção ão clscls..
GerminativasGerminativas
primordiaisprimordiais

FormaFormaçção das ão das 
Saliências genitaisSaliências genitais

Altura de T10Altura de T10



55ªª semanasemana

mesonefrosmesonefros

Brotos Brotos 
ureturetééricosricos

metanmetanééfrosfros

RINS PERMANENTESRINS PERMANENTES



66ªª SEMANASEMANA

DesenvolvimentoDesenvolvimento
Das GônadasDas Gônadas

Embrião masculinoEmbrião masculino

Embrião FemininoEmbrião Feminino

Fator TestFator Testíículoculo--
DeterminateDeterminate

testtestíículosculos

Ductos genitaisDuctos genitais

Sem  FTDSem  FTD

CaracterCaracteríísticas femininassticas femininas



PI/SHEN













As 6 VAs 6 Víísceras sceras –– FFÚÚ

Intestino DelgadoIntestino Delgado

Intestino GrossoIntestino Grosso

Triplo AquecedorTriplo Aquecedor

BexigaBexiga

EstômagoEstômago

VesVesíícula Biliarcula Biliar



AA..TRIPLO AQUECEDOR (San Jiao) TRIPLO AQUECEDOR (San Jiao) "Três Faces"Três Faces““

•• SUPERIORSUPERIOR

••MMÉÉDIODIO

••INFERIORINFERIOR



TRIPLO AQUECEDORTRIPLO AQUECEDOR

Rim EsquerdoRim Esquerdo

A vA vííscera Bexiga tem o scera Bexiga tem o 
nome e a forma, tem nome e a forma, tem 
meridiano e Luo.meridiano e Luo.

Rim DireitoRim Direito

A vA vííscera San Jiao tem o scera San Jiao tem o 
nome e a forma, tem nome e a forma, tem 
meridiano e Luo.meridiano e Luo.



Relações do SAN JIAO



SANJIAO



22..ESTÔMAGO (Wei)ESTÔMAGO (Wei)

O Estômago recebe os alimentos e inicia o O Estômago recebe os alimentos e inicia o 
processo da digestão decompondoprocesso da digestão decompondo--os, associand0os, associand0--
se ao Base ao Baçço e a funo e a funçção complementar deles de ão complementar deles de 
digestão e a de recolher a essência dos alimentos, digestão e a de recolher a essência dos alimentos, 
a fim de alimentar o corpo.a fim de alimentar o corpo.





ESTÔMAGOESTÔMAGO
Conduto dos Conduto dos 

alimentosalimentos

ComunicaComunica--se se 
com acom a

gargantagarganta

Abertura inferior do Estômago e Abertura inferior do Estômago e 
abertura superior do Intestino abertura superior do Intestino 

DelgadoDelgado



Tem a funTem a funçção de separar o claro do turvo, ão de separar o claro do turvo, 
executando a nova digestão dos materiais executando a nova digestão dos materiais 
provenientes do Estômago, separando as provenientes do Estômago, separando as 
essências dos resessências dos resííduos.duos.

3.3.INTESTINO DELGADO (Xiao Chang)INTESTINO DELGADO (Xiao Chang)



INTESTINO DELGADOINTESTINO DELGADO

O Intestino Delgado pesa 2 O Intestino Delgado pesa 2 JinJin, 14 , 14 liangliang. 3 . 3 zhangzhang, 2 , 2 chichi de comprimento. 2 cun e meio de de comprimento. 2 cun e meio de 
circunferência. circunferência. 8 8 fenfen de diâmetro. de diâmetro. EnrolaEnrola--se se àà esquerda e empilha 16 circunvoluesquerda e empilha 16 circunvoluçções. ões. 
Encerra 2 Encerra 2 doudou , 4 , 4 shengsheng de alimentos sde alimentos sóólidos (cereais), 6 lidos (cereais), 6 shengsheng, 3 , 3 hehe de lde lííquidos.quidos.



44..INTESTINO GROSSO (DINTESTINO GROSSO (Dáá Chang)Chang)

ÉÉ a vida de passagem, por aa vida de passagem, por aíí que transita o produto que transita o produto 
da digestão.da digestão.

Sua funSua funçção ão éé de receber os resde receber os resííduos alimentares, duos alimentares, 
provenientes do Intestino Delgado e approvenientes do Intestino Delgado e apóós absorver a s absorver a 
áágua excedente, de expulsgua excedente, de expulsáá--los.los.

Se essa funSe essa funçção estiver desregulada, absorverão estiver desregulada, absorveráá
obstipobstipçção, desinteria.ão, desinteria.



INTESTINO GROSSOINTESTINO GROSSO

O Intestino O Intestino 
Grosso Grosso éé seguido seguido 
pelo reto. Abaixo pelo reto. Abaixo 
do reto hdo reto háá o ânus. o ânus. 
ÉÉ o caminho dos o caminho dos 

cereais.cereais.

O Intestino Grosso pesa 2 libras, 10 onO Intestino Grosso pesa 2 libras, 10 onçças. Tem um comprimento de 2 as. Tem um comprimento de 2 zhangzhang e 1 pe 1 péé, , 
e uma largura de 4 cun, o diâmetro e uma largura de 4 cun, o diâmetro éé de 1 polegar.de 1 polegar.
ÀÀ direita do umbigo amontoamdireita do umbigo amontoam--se 16 circunvoluse 16 circunvoluçções. Encerra 1 dou de cereais e 7 ões. Encerra 1 dou de cereais e 7 
sheng e meio de sheng e meio de áágua. O orifgua. O orifíício superior do Intestino Grosso cio superior do Intestino Grosso éé o Intestino Delgado.o Intestino Delgado.





5.BEXIGA (Pang Guang)5.BEXIGA (Pang Guang)

Su Wen: Su Wen: "A Bexiga tem a fun"A Bexiga tem a funçção subalterna; ão subalterna; ÉÉ
local de reter os llocal de reter os lííquidos e expulsquidos e expulsáá--los. O los. O 
metabolismo da metabolismo da áágua ocorre gragua ocorre graçças ao Pulmão, as ao Pulmão, 
BaBaçço, Rins e TA, apo, Rins e TA, apóós espalhar pelo corpo e ser s espalhar pelo corpo e ser 
utilizado, vai para  a Bexiga que armazena e pela utilizado, vai para  a Bexiga que armazena e pela 
aaçção de seu Qi, a ão de seu Qi, a áágua sergua seráá expulsa.expulsa.





BEXIGABEXIGA

ComunicaComunica--se embaixo se embaixo 
com o sexo e uretracom o sexo e uretra

A Bexiga pesa 9 liang, 2 A Bexiga pesa 9 liang, 2 zhu.zhu. Mede 2 cun de comprimento e de largura. ContMede 2 cun de comprimento e de largura. Contéém 9 sheng, 9 he m 9 sheng, 9 he 
de urina, e de urina, e éé então mais larga de 2,5 cun.então mais larga de 2,5 cun.
A Bexiga tem um orifA Bexiga tem um orifíício inferior, ms não tem orifcio inferior, ms não tem orifíício superior.cio superior.
Sua parte superior estSua parte superior estáá em conexão com o Intestino Delgado. Graem conexão com o Intestino Delgado. Graçças ao Aquecedor Inferior, a as ao Aquecedor Inferior, a 
urina infiltraurina infiltra--se do Intestino delgado atse do Intestino delgado atéé dentro da Bexiga.dentro da Bexiga.



66..VESVESÍÍCULA BILIAR (Dan)CULA BILIAR (Dan)

Se difere de outras VSe difere de outras Víísceras em dois pontos:sceras em dois pontos:

-- Não recebe alimentos e resNão recebe alimentos e resííduos.duos.

-- EstEstáá investida de uma funinvestida de uma funçção no plano mental ao mesmo tão no plano mental ao mesmo tíítulo tulo 
que os que os óórgãos.rgãos.

A VesA Vesíícula Biliar encerra o Ting Zhi, que não cula Biliar encerra o Ting Zhi, que não éé outra coisa senão a bile, outra coisa senão a bile, 
cuja fonte estcuja fonte estáá no Fno Fíígado.gado.

A bile formaA bile forma--se recebendo o Qi excedente do Fse recebendo o Qi excedente do Fíígado gado éé levada nos levada nos 
Intestinos afim de ajudar a digestão.Intestinos afim de ajudar a digestão.

No aspecto psNo aspecto psííquico comanda o espquico comanda o espíírito d decisão e coragem, por isso rito d decisão e coragem, por isso 
provoca, perda de sono, abundância de sonhos, pode, ser tratadosprovoca, perda de sono, abundância de sonhos, pode, ser tratados
tratandotratando--se a Vesse a Vesíícula Biliar.cula Biliar.



VESVESÍÍCULA BILIARCULA BILIAR

A VesA Vesíícula Biliar encontracula Biliar encontra--se entre as folhinhas (pse entre as folhinhas (péétalas) do Ftalas) do Fíígado. Pesa 3 gado. Pesa 3 
liang, 3 zhu. Contliang, 3 zhu. Contéém 3 he de lm 3 he de lííquido quido Jing.Jing. Tem a forma de uma garrafa.Tem a forma de uma garrafa.





AS VAS VÍÍSCERAS ACESSSCERAS ACESSÓÓRIASRIAS
(Qi Heng Zhi F(Qi Heng Zhi Fùù))

11..CCéérebrorebro

22..MedulaMedula

3. Ossos3. Ossos

44..MaiMai

55..ÚÚtero.tero.



CCéérebro e Medularebro e Medula

São um sSão um sóó, parte de unidade comandada pelo Cora, parte de unidade comandada pelo Coraçção ão 
chamado "Mar da Medulas".chamado "Mar da Medulas".
Quem organiza, dispõe, arranja, a formaQuem organiza, dispõe, arranja, a formaçção da Medula e do ão da Medula e do 
CCéérebro rebro éé o Rim , quem comanda o Rim , quem comanda éé o corao coraçção.ão.

ÚÚterotero

ÉÉ o guardião e palo guardião e paláácio do feto, controlado pelo Rim e cio do feto, controlado pelo Rim e 
FFíígado.gado.



Mai Mai -- VasosVasos

••Conjunto de Meridianos.Conjunto de Meridianos.

••Vasos SecundVasos Secundáários dos ramos dos Meridianos.rios dos ramos dos Meridianos.

••Pulso pela associaPulso pela associaçção dos vasos e Meridianos no Pulmão.ão dos vasos e Meridianos no Pulmão.




