
 1 

_________________________________ 

ˡ Fisioterapeuta. Especialista em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapia Manual. Pós graduando em 

Acupuntura.  

² Orientadora: Fisioterapeuta. Especialista em Metodologia do Ensino Superior. Mestra em Aspectos Bioéticos e 

Jurídicos da Saúde. 

³ Co-orientador: Fisioterapeuta. Especialista em Acupuntura. Docente em Pós Graduação de Medicina 

Tradicional Chinesa – Acupuntura e Fisioterapia, em diversas escolas do país. Possui experiência clínica 

profissional em Fisioterapia e Acupuntura. 

 

Medicina chinesa e as essências energéticas – revisão bibliográfica. 

PAULO RICARDO DE MELLO ˡ 

paulomellobv@gmail.com 

DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA ² 

FABRÍCIO BORGES DE FARIA ³ 

Pós-graduação em ACUPUNTURA – Faculdade FACOPH 

 

Resumo 

As essências energéticas pertencem aos 5 elementos (Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira) e 

são denominadas em Shén, Hun, Po, Zhi, Yi e que formam o espírito, didaticamente estudamos 

de forma separada, más devemos ter em mente que elas são uma única estrutura, e que uma 

depende da outra e formam um clico que se renova constantemente. O tema da pesquisa refere-

se a medicina chinesa e as essências energéticas. Este trabalho teve como objetivo geral 

detalhar a medicina chinesa e as essências energéticas. Seus objetivos específicos foram 

estudar a medicina chinesa, entender as essências energéticas e debater as opiniões sobre as 

essências energéticas. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no período de abril a 

maio de 2016, como critérios de inclusão de artigos publicados entre os anos de 1990 a 2015 

e possuir relevância direta com o tema proposto, expondo assim, a medicina chinesa e as 

essências energéticas. Os artigos encontrados fora do período de (1990 a 2015) foram 

excluídos do levantamento bibliográfico. 

Palavras-chave: Medicina Chinesa; Acupuntura; Essências Energéticas. 

 

1. Introdução 

Este Artigo foi elaborado para conhecer a medicina tradicional chinesa e as essências 

energéticas, iniciando desde o princípio do Taoísmo até o estudo dos cinco Shens, detalhando 

cada um deles e comentando como cada um se relaciona de maneira diferente. Assim. O 

objetivo principal da pesquisa é detalhar a medicina chinesa e as essências energéticas. 

A medicina tradicional chinesa (MTC) nasceu da filosofia Taoísta. O ideograma Tao pode ser 

lido como “a trajetória do homem superior” e Tao é traduzido. Muitas vezes, simplesmente 
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como “caminho”. Caminho é entendido como uma direção, uma filosofia a ser seguida ou 

vivida, mais também como o rumo pessoal: o caminho do Shén (espirito). Shén é o homem 

superior. Portanto, seguir o Tao não é seguir uma doutrina alheia a si mesma. Mas seguir um 

caminho individual e íntimo.  

A palavra chinesa Shén designa tanto a mente quanto o espirito de uma pessoa. É o que dá às 

pessoas a consciência humana. Cada órgão tem um aspecto espiritual. Os nomes desses aspectos 

são Shén (mente/espírito), Hun (Alma Etérea), Po (Alma Corpórea), Zhi (vontade/impulso) e 

Yi (intelecto/intenção). 

O Conceito de Mente-Espírito, em Medicina Tradicional Chinesa, envolve, como em todas as 

outras coisas, vários órgãos e o próprio cérebro, reconhecido pelo seu inter-relacionamento com 

os órgãos dos sentidos e pensamento. Hun, Po, Zhi, e Yi formam o Shén, o espirito supremo. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Teoria do Yin e Yang: 

Os seres humanos são uma parte integral na natureza do Tao. E não a criação de um ser divino 

sobrenatural. As duas escolas de pensamentos dão ênfase à unidade de todos fenômenos do 

universo. O que une tudo é o Qi. O Qi é a matéria não substancial que está por trás de tudo se 

manifesta. O caractere para o Qi mostra o “Vapor” ou “Gás” que sai durante o cozimento do 

arroz. Esse caractere não tem uma tradução adequada, más normalmente traduzidas como 

energia. No pensamento chinês e taoísta Qi tem muitos contextos e significados. Sempre 

presente, entretanto, está a ideia de que em qualquer situação, o que é significativo em última 

instancia é a natureza do Qi presente, por exemplo, uma doença pode se manifestar, mas a forma 

de compreende-la e de transforma-la é compreender o desequilíbrio de base Qi (HICKS, 2007). 

Segundo Auteroche e Navailh (1992) Chama-se Yin e Yang, a reunião das 2 partes que existem 

em todos os fenômenos e objetos em relação reciproca no meio natural. Os mecanismos de 

reunião e de oposição podem se produzir tanto entre dois fenômenos que se deparam como no 

âmago de 2 aspectos antitéticos coexistindo no mesmo fenômeno. 

A teoria do yin e yang considera o mundo como um todo e que esse todo é o resultado da 

unidade contraditória dos dois princípios yin e o yang. Para os chineses antigos: “Há um Yin, 

há um Yang, que se chama Dao”, quer dizer o céu e a terra. Não pode haver yin sem yang, nem 

yang sem yin (LEITE, 2014). 

Para Maciocia (2010) apud Mattos (2012) o Yin Yang na medicina chinesa como um todo, sua 

fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento podem ser reduzidos a teoria de um yin e yang. 

Todo o processo fisiológico e sintomatológico pode ser analisado sob a ótica desta teoria e cada 
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modalidade de tratamento é enfocada em quatro estratégias tonificar o yang, tonificar o yin, 

sedar o yang, sedar o yin. 

 

2.2 Teoria dos 5 Elementos ou 5 Movimentos. 

 A teoria dos 5 elementos considera que o universo é formado pelo movimento e a 

transformação dos 5 princípios representados por: Madeira, o Fogo, a Terra, o Metal, a Água. 

Mais de mil anos antes da época cristã, os seguintes conhecimentos eram registrados no Shang 

Shu da Chuan. “Água e Fogo, é o que bebe e come o povo. Metal e Madeira, é o que ele produz. 

Terra é o que gera os dez mil seres, o que é útil ao homem”. Daí, por abstração, os “5 elementos” 

serviram para explicar o universo todo (AUTEROCHE E NAVAILH, 1992). 

Para Hicks (2007) apud Souza (2015) a ideia de que toda Natureza é governada por yin/yang e 

pelos 5 elementos, está na ciência da medicina chinesa. Zhu Yen (alguma época entre 350 a 

270 a.C.) escreveu extensamente sobre o assunto, e os Cinco Elementos são mencionados nos 

livros Book of History e Book of Rites (as datas dos trabalhos são incertas). O Ling Shu afirma 

que: “não há nada na Terra ou dentro do universo que não esteja relacionado com os Cincos 

Elementos, e o Homem não é exceção. 

A classificação dos cinco elementos foi feita pelos chineses e passou a ser universal e 

decodificada com o conjunto de coerências correspondente a cada elemento. Como madeira 

corresponde ao este, primavera, ao nascimento, a germinação, ao vento, ao planeta júpiter, a 

cor verde, ao trigo, aos animais no viveiro, as drogas vegetais de sabor ácido etc. Más, além 

disso, sendo o homem a representação microcósmica do macrocosmo-universo, suas vísceras, 

suas funções, seus meridianos estão classificados nesses cinco elementos. E como existe doze 

funções, os textos no indicam que elas se acham reagrupadas duas a duas, sob cada elemento. 

(REQUENA, 1992). 

Os movimentos são associados não só a elementos, mas também a cores, sons, órgãos e funções 

do corpo e da mente (CAMPIGLIA, 2004). 

Os dois princípios básicos dos cinco movimentos em condições de normalidade referem-se ao 

conceito de “geração e de “dominância” (YAMAMURA, 2001). 

O Principal de geração dos cinco movimentos estabelece que cada movimento gera o 

movimento seguinte. Chamada regra “mãe-filho”, “mãe” é o movimento que gera e “filho” é o 

movimento que foi gerado. Por exemplo: o movimento Fogo Atua como “mãe” do Movimento 

Terra como “filho” do Movimento Madeira, e assim por diante (YAMAMURA, 2001). 

Outro princípio de dominância que estabelece que cada movimento apresenta dominância sobre 

o movimento que sucede, isto é, aquele que ele gerou. Esse princípio é também conhecido como 
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regra “avô-neto”. Tem como finalidade controlar o crescimento desenfreado que ocorreria se 

houvesse somente o princípio de geração. Por exemplo: o movimento Fogo domina o 

movimento metal, que representa seu “neto’. Chama-se “avô” o movimento que domina, e de 

“neto”, o que é dominado (YAMAMURA, 2001). 

Os doze órgãos foram associados com Elementos em particular na época do Nei Jing. Além de 

ensinar as funções mais comumente aceitas dos órgãos, esse ponto de vista sobre os órgãos é 

similar ao conceito taoísta, prevalente naquela época, o qual as pessoas são compostas de 

diferentes “divindades” que residem dentro delas (AVELAR, 2014). 

O Coração ocupa o cargo de senhor e soberano. O brilho do espirito se origina dele; O Pulmão 

ocupa o cargo de ministro e chanceler. A regulação da rede que da vida se origina dele; O 

Fígado ocupa o cargo de general das forças armadas. A avaliação das circunstancias e a 

concepção dos planos e originam dele; A Vesícula Biliar é responsável pelo que é justo e exato. 

A Determinação e a decisão se originam dela; O Tan Zhong (nome antigo para o Pericárdio) 

tem o cargo de residente como também de emissário. O entusiasmo e a alegria se originam dele; 

O Estômago e o Baço são responsáveis pela armazenagem e pelos celeiros. Os cinco sabores se 

originam deles; o Intestino Grosso é responsável pelo transito. Os resíduos da transformação se 

originam dele; o Intestino Delgado é responsável em receber e fazer as coisas florescerem. As 

substâncias transformadas se originam dele; O Rim é responsável pela criação de poder. A 

perícia e a habilidade se originam dele; O Triplo Aquecedor é responsável em abrir as passagens 

e pela irrigação. A regulação dos fluidos se origina dele; A Bexiga é responsável pelas regiões 

e pelas cidades. Armazena os líquidos corporais. As Transformações do Qi, então, escasseiam 

seu poder (OLIVEIRA, 2014). 

 

2.3 O Qi, O Sangue, os Líquidos Orgânicos. 

O Qi o Sangue e os líquidos orgânicos são as matérias básicos do organismo. Sua origem, 

desenvolvimento, circulação e sua distribuição, so podem efetuar-se graças a atividade 

funcional das vísceras. Mas, inversamente, a atividade funcional das vísceras não se pode 

manifestar em que o Qi, o sangue e os líquidos orgânicos lhes sirvam de base material 

(AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

“O Qi é a raiz do homem” Nan Jing, só há uma energia que é matéria fundamental que constitui 

o universo, e tu no mundo é o resultado de seus movimentos e transformações. O Qi se apresenta 

de dois modos: primeiro o Qi participando na formação dos elementos constituídos do corpo e 

permitindo à vida de se manifestar. É ele representando seja pela “essência”, por exemplo, o Qi 

da respiração (Qi do céu), de natureza Yang, seja pela “substância”, por exemplo, o Qi da 
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alimentação (Qi da Terra) de natureza Yin; em segundo o Qi constituído pela atividade 

fisiológica dos tecidos orgânicos, exemplo, o Qi dos órgãos, o Qi dos vasos (NASCIMENTO, 

2012). 

Apesar do Qi ser único, como suas representações são múltiplas, na pratica, associa-se sempre 

um qualitativo que determina sua localização ou sua função (AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

Yang Qi e Yin Qi são duas partes antagônicas da energia base. Se tomarmos como referência 

as funções e a matéria, a energia Yang indica as funções, a energia Yin, indica a matéria. Se 

tomarmos as vísceras, a energia Yang será a das vísceras (Fu), a energia Yin será a dos órgãos 

(Zang). Se tomarmos a energia protetora (Wei Qi) e a energia nutriente (Ying Qi, a energia Yang 

será protetora, a energia Yin será nutriente. Se tomarmos a direção dos movimentos e sua 

natureza, um movimento para o exterior, para o alto, que prospera, reforça ou acalma, é Yang 

Qi, um movimento par ao interior, para baixo, que oprime, entorpece ou enfraquece, é Yin Qi 

(AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

O Jing é o principal essencial, a quinta essência, o Jing Qi é composto de duas partes: o Jing 

Qi inato, de origem parental, recebido no momento da concepção, chamado ainda “do céu 

anterior”. Esse Jing Qi não pode ser renovado: o Jing Qi denominado “Jing Qi da nutrição”, 

que provem da digestão e da assimilação dos alimentos. É chamado também “Jing Qi 

adquirido” ou “do céu posterior. O Jing Q i inato serve para preparar a base material, para 

receber o “Jing Qi dos alimentos”. O Jing Qi da nutrição da ajuda, assistência e suporte ao Jing 

Qi inato. São os dois armazenados nos Rins (AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

O Qing Qi (Qi puro) ou Tian Qi (Qi do céu), existe na natureza, no ar que se respira. É inalado 

e penetra no corpo pelos pulmões. Combinado com o Jing Qi do alimento, dará o Zong Qi 

(AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

O Yuan Qi, conhecido pelo nome de “Energia original”, pode ser escrito com dois ideogramas, 

um significado o princípio original o outro, a fonte, portanto, a origem. Esta energia é, algumas 

vezes, chamada "Energia Verdadeira” (Zhen Qi). É o Qi mais importante de todos os Qi do 

corpo humano, é produzido primeiramente pela transformação do Jing inato. Após o 

Nascimento ele ainda precisa ser alimentado e completado pelo Jing adquirido na nutrição. É 

ele repartido pelo Triplo Aquecedor nos órgãos (Zang Fu); no exterior atinge os músculos, o 

espaço subcutâneo, e a pele. Não lugar onde não penetre. ‘O Zhen Qi (energia verdadeira) é 

recebido no céu, ele se une ao Qi da alimentação e enche o corpo’ (AUTEROCHE E NAVAIL, 

1992). 

O Zong Qi é chamado muitas vezes de “energia ancestral”, porem o termo Zong também 

significa “fundamental” e “essencial”. Além disso, Zong He significa “a síntese”. Ora, esse Qi 
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é formado pela reunião do Qi puro (Qing Qi) inalado pelos pulmões e do Qi da alimentação 

produzido e posto em circulação pelo baço e pelo estômago. Atividade essencial do Zong Qi é 

dar impulso à respiração pulmonar, e à circulação do sangue do coração (AUTEROCHE E 

NAVAIL, 1992). 

O Ying Qi “energia nutriente”, é proveniente do Jing Qi da alimentação elaborada pelo baço e 

o estômago. É formado pelas matérias as mais nutritivas do Qi da alimentação. O Ying Qi 

circula com o sangue nos vasos e mantem com este último relações extremamente estreitas. Por 

isso, pode-se distingui-los, mas não se pode separá-los, e chamam-no muitas vezes Ying Xue. 

Sua atuação é nutrir o corpo inteiro. Ying Qi circula com o sangue e percorre o organismo 

seguindo os meridianos e um duplo movimento que realiza uma revolução em cada 24 horas. 

A Primeira circulação circula conforme a ordem dos meridianos, começando às 3 horas da 

manhã ao nível do Pulmão. Percorre o conjunto dos meridianos em 24 horas, demorando 2 

horas em cada meridiano, durante essa estadia que se chama de “maré energética”, a energia no 

órgão associado ao meridiano está no máximo. Doze horas após a mare energética, achamo-nos 

no mínimo energético; segunda circulação: inicia-se no Pulmão às 3 horas da manhã e continua 

nos 2 meridianos Du Mai e Ren Mai, onde circula também durante 24 horas (AUTEROCHE E 

NAVAIL, 1992). 

O Wei Qi é a energia protetora ou a “energia de defesa”. O Wei Qi é o ardor dos alimentos, é 

da natureza demais fluida para ser contido nos vasos, assim circula ele na pele e entre as fibras 

da carne. Sublima-se nas membranas do diafragma para se espalhar nas cavidades torácicas e 

abdominais. O Wei Qi é uma parte do Yang Qi, eis porque também é chamado de Wei Yang, 

isto é, “Yang protetor”. Sua atuação é múltipla: Proteger a superfície do corpo contra as 

agressões externas; controlar a abertura das glândulas sudoríparas; regular a temperatura do 

corpo; aquecer os órgãos; dar brilho à pele e lustro aos pelos (AUTEROCHE E NAVAIL, 

1992). 

Zheng Qi, Energia correta (ou reta ou de boa saúde) é o termo genérico da associação dos Yuan 

Qi, Zong Qi, e Wei Qi dos órgãos (AUTEROCHE E NAVAIL, 1992). 

Segundo Auretoche e Navailh (1992), o sangue (xue) é fruto da transformação da essência dos 

alimentos (Jing Qi) pelo Baço e o Estômago. Segundo o Ling Shu o aquecedor mediano recebe 

o sopro, retira o suco, após transformação, eles enrubescem, é sangue do Estômago, o sangue é 

governado pelo Coração, armazenado no Fígado, controlado pelo Baço, circula nos vasos que 

são uma de duas moradias e sua função é nutrir o conjunto do organismo 

Os Fluidos Corpóreos são chamados de Jin Ye, em chinês. Esse termo é composto de dois 

caracteres: Jin, que significa “úmido” ou “saliva”; e Ye que significa “fluido”. Jin são fluidos 
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puros, claros e aquosos, e circulam com o Qi Defensivo no espaço entre a pele e os músculos. 

Ye são líquidos turvos, pesados e densos, circulam com Qi Nutritivo no interior; umedecem o 

cérebro, a espinha e a medula óssea, as articulações e os órgãos dos sentidos (MACIOCIA, 

2007). 

 

2.4 Teoria Energética 

Energia consiste no principal elemento provocador de transformação presente na natureza 

cósmica ou consciencial. Os chineses consideram primordial o entendimento detalhado desses 

conceitos, dado que a manifestação das energias configura-se como início e termino de todos 

os processos da vida. A inteligência cósmica é constituída por código de informação 

autorregulatórios, que estão integrados à natureza consciencial. Esse processo constrói um 

modelo de comunicação mútua entre os elementos, isto é, a mudança do padrão energético de 

“um” influencia a organização do “outro”, independentemente da dimensão. Esse mecanismo 

de conectividade multidimensional é sensível à identidade energética das partes. O diálogo 

entre as estruturas só é possível se houver um ponto de convergência em comum. Esse princípio 

de coincidência entre os opostos é a base inicial dos conceitos apresentados pela MTC para 

compor a teoria energética (FARIA, 2015). 

 

2.5 Teoria das Essências Energéticas  

As Essências Energéticas são elementos rudimentares, constituídas de informações originais 

aptas a produzirem e a caracterizarem a natureza e a unidade consciencial, são representadas 

didaticamente pelos ideogramas chineses: Zhi, Shén, Yi, Hun e Po. A literatura básica 

relacionada com a MTC descreve e interpreta esses termos de várias formas, tendo em vista a 

necessidade de acrescentar ideias mais consistentes, formulamos e integramos conceitos 

originais e mais abrangentes às terminologias selecionadas. Caracteriza-se a necessidade de 

sobrevivência e evolução produzem o estimulo inicial capaz de integrar e transformar as 

energias Yin e Yang em essências mais elaboradas (Essências Energéticas). Esses princípios 

energéticos compõem a base de qualquer manifestação. A partir deles, a natureza se organiza, 

a cognição compreende, a psique sente, as energias são estimuladas, e o corpo funciona 

(FARIA, 2015). 

Classificação das Essências Energéticas Segundo FARIA (2015); Essência Zhi É responsável 

pelo impulso inicial das energias. A atividade natural da essência zhi forma o elemento água, 

que confere capacidade de conceber a vida, memorizar o passado, escoar os nutrientes, eliminar 

os excessos e determinar o caminho. A atividade da água promove período frio no inverno. 
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Organicamente, essas funções são representadas pelo órgão rim (R) e pela víscera bexiga (B). 

A Interação entre esses dois elementos configura o sistema urinário. A essência Zhi consegue 

organizar a energia responsável pela transferência das informações conscienciais para o corpo 

físico (energia ancestral – EA – Jing Qi); Essência Shén é responsável pelo movimento das 

energias. Sua modalidade forma o elemento fogo, que é capaz de aquecer, ativar, transformar e 

clarear o ambiente. A manutenção do fogo em forma de verão e o calor. Organicamente, essas 

funções são representadas pelo órgão coração (C) e pela víscera intestino delgado (ID). Além 

disso, a essência Shén aquece o organismo e organiza o elemento energético responsável pela 

transferência e captação de aspectos emocionais para o corpo físico (central de referência 

energética – CRE e emocional); Essência Yi é responsável pela atração e agregação das 

energias. O agrupamento energético fornecido pela essência Yi forma o elemento terra, que é 

capaz de estabilizar, solidificar e estruturar o cenário para os outros elementos. A energia da 

terra equilibra o clima e permite tempos amenos a cada estação. Organicamente, essas funções 

são representadas pelo órgão baço-pâncreas (BP) e pela víscera estômago (E). Esses conferem 

consistência à anatomia por meio da energia dos alimentos – Yin Qi; Essência Po é responsável 

pela troca e pelo intercâmbio das energias. O ritmo dessa essência forma o elemento metal, que 

é capaz de fornecer cadencia às energias e atribuir função à estrutura dos elementos. A limpeza 

estimulada pela essência Po desmarca o tempo para o outono aparecer e a secura preponderar. 

Organicamente, essas funções são representadas pelo órgão pulmão (P) e pela víscera intestino 

grosso (IG). Esses limpam o organismo por meio de captação de energia celestial (Yang Qi) e 

eliminação da energia turva (Xie Qi); Essência Hun é responsável pela organização das 

energias. A ordenação da essência Hun qualifica a propriedade, a coerência e promove o 

desenvolvimento da estrutura e da função do elemento madeira. A coerência do elemento 

madeira é exposta pelo vento durante a primavera. Organicamente, a capacidade metabólica do 

fígado (F) e da vesícula biliar (VB) regula a fisiologia e regenera o sangue. 

 

3. Metodologia 

 Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizado entre os meses de abril a maio de 

2016. A pesquisa foi feita em bibliotecas virtuais e bases de dados como Scielo, Lilacs e 

Medline, nos acervos pessoais, utilizando a combinação dos descritores: Medicina Tradicional 

Chinesa, Acupuntura, Autoconhecimento, Diagnóstico da Medicina Chinesa, Síndromes dos 

Zang-Fu. Como critério de inclusão, os artigos precisavam ser indexados e encontrar-se no 

idioma português e inglês; estar publicados entre os anos de (1990 a 2015) e possuir relevância 
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direta com tema proposto, ou seja, expondo a medicina tradicional chinesa e as essências 

energéticas. 

Os artigos encontrados fora do período de (1990 a 2015) foram excluídos do levantamento 

bibliográfico. 

 

4. Resultados e Discussão 

A essência Zhi do Rim é na maior parte das vezes traduzido como vontade ou impulso. Já foi 

chamado de “vontade que não pode ser controlada” porque permite que as pessoas sigam 

adiante em suas vidas sem que conscientemente forneçam ou impulsionem a si mesmas. A 

pessoa com Rins fortes refletirá um forte espírito do Rim, por meio de um “impulso para estar 

animada”. Ao Contrário, as pessoas com Rins menos fortes podem apresentar uma falta de 

impulso (energia) ou podem agir de modo compensatório em função dessa carência, forçando 

a si mesmas de modo rigoroso e parecendo ter uma energia extrema ou um forte poder de 

vontade (HICKS, 2007). 

Maciocia (2009) apud Costa (2012) fala que a essência Zhi, a vontade, cita Zhang Jie Bin 

(Clássico das Categorias): “Quando se pensa sobre alguma coisa, decide-se sobre isso e em 

seguida age-se sobre isso, e a isto chama-se vontade, Zhi”. Os pensamentos, as ideias, podem 

ser provenientes quer de Yi quer de Hun, consoante o tipo de ideias. Assim, as ideias 

provenientes de Hun, estão relacionadas com intuição, a criatividade, a imaginação e os sonhos 

de vida. O Yi é responsável pelas ideias relativas a um determinado campo, são mais especificas 

e concretas. A decisão depende do fígado e da vesícula biliar, e a ação está a cargo de Zhi. 

Porém, a Vontade Zhi deve estar coordenada com a mente, pois a vontade possibilita que a 

mente execute e alcance os seus objetivos e como tal, deve ser dirigida pela mente. 

Para Campos (2011) O Zhi, em relação com os Shén, corresponde à vontade, à determinação, à 

capacidade para realizar uma intenção. É indispensável para levar a cabo uma ação, sem deixar-

se desviar pelos obstáculos. Comporta autoridade e afirmação do eu. Sua deficiência energética 

produz medo, um caráter indeciso e mutável, desânimo e submissão à adversidade. Quando o 

Zhi se expressa demasiadamente, com excesso energético, se observa temeridade, tirania, 

autoritarismo e obstinação. Assim, podemos perceber que o Xin é o Imperador, é nele que reside 

o Espírito pois ele controla o Xue (Sangue) e o Xue Mai (Vasos Sanguíneos), considerados a 

principal base material das atividades mentais do corpo humano, por isso ele tem uma 

importância central na administração das atividades mentais. Sob o seu comando os outros 

órgãos e vísceras administram suas respectivas atividades. Mas somente pela organização do 

todo se tem o Espírito em paz, já que a desorganização significa a inadaptabilidade, por outro 
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indica o complexo de todos os cinco aspectos mentais e espirituais do ser humano, isto é, a 

união da Mente propriamente dita, a Alma Etérea, a Alma Corpórea, a Inteligência e a Força de 

Vontade. 

Faria (2015) aponta que a essência Zhi é responsável por caracterizar o medo. Esta emoção é 

produzida por meio da sensação de insegurança, que, por sua vez, é gerada pela confiança 

permite a construção de um modelo de manifestação seguro e sereno. 

Hicks (2007) acredita que o Shén do coração ou a mente/espirito alinha a consciência de uma 

pessoa com o mundo e permite que ela se comunique com os outros. É o mais visível dos 

espíritos, uma vez que permite que as pessoas pensem com clareza e ajam de maneira 

apropriada nas relações sociais, bem como se tornarem sossegadas e clamas para relaxar e 

dormir. O estado do espirito de uma pessoa, em especial do Coração propriamente dito, 

geralmente se reflete no brilho dos olhos e na capacidade que ela tem de fazer um contato visual 

com os olhos. 

Como descrito no capítulo 8 do do Ligshu, Qi Bo, diz: “quando algo se encarrega dos seres 

falamos do coração” (STANG, 1995). O coração é a morada do Shén e por isso o coração 

assume a função de soberano. No capítulo 8 do Suwen, onde Qi Bo esclarece sobre as funções 

dos 12 órgãos, pode ser lido como: “o coração tem a função de soberano, ele é o assento da 

mente (...) Estas 12 funções devem estão em equilíbrio permanente. É da responsabilidade do 

coração assegurar a harmonização. Assim o Shén é responsável por muitas e diferentes 

atividades mentais, tais como, o raciocínio, a memória, a consciência, a vida emocional, a 

cognição, o sono, a inteligência, a sabedoria, o julgamento e a introspecção. A percepção e só 

assim é possível a audição, a visão, o olfato, o paladar e o toque (MACIOCIA, 2009).  

Para Campos (2011) o Shén, ou a Mente propriamente dita, em relação com o Xin, coordena o 

psiquismo e configura (como um organizador) o ser humano. É responsável pela coerência da 

personalidade e se expressa nos aspectos mais elevados da inteligência, particularmente a 

capacidade de manejar as situações e de adaptar-se o melhor possível ao meio que o rodeia, 

tomando partido das energias exteriores e interiores do organismo. Quando funciona 

corretamente, a mente está clara, o coração é sereno e o discurso é lógico. Uma condição 

energética de deficiência desse sistema provoca um estado depressivo, timidez, incapacidade 

de ter uma percepção justa das situações, originando uma tendência a queixar-se sem cessar e, 

em casos graves, a uma desestruturação da personalidade. Quando o Shén está perturbado por 

uma condição de excesso, há euforia, incoerência, confusão. 

Segundo Faria (2015) o Shén em desequilíbrio, a essência Shén constrói estados emocionais 

ansiosos. A instabilidade consciencial não permite a fixação do raciocínio, o que estimula a 
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produção de m modelo de manifestação emocional exagerado e eufórico. A maturidade 

conscincial estabiliza o psiquismo, o que permite a construção de um modelo de manifestação 

racional otimista. 

Yi do Baço é às vezes traduzido como o intelecto ou “intenção”. O Yi no permite transformar 

nossos pensamentos e ideias em fruição e fazer com que as ideias se manifestem no mundo. 

Quando o Baço está fraco, a pessoa fica incapaz de realizar coisas e pode se sentir insatisfeita 

com o que faz. A incapacidade de transformar as coisas em fruição em sido traduzida como 

“incapaz de ceifar uma colheita” (HICKS, 2007). 

O ideograma Yi é composto pelo coração colocado abaixo da nota musical yin, uma vibração 

celestial. Assim, deve o coração aceitar ou rejeitar aquilo que lhe vai sendo apresentado. E o 

reconhecimento, aceitação pelo coração traduz-se no pensamento, intenção ou ideia (STANG, 

1995). 

O Yi é a parte da nossa mente responsável pelo registro das experiências, da sua classificação, 

conservação, compilação e reformulação. Diretamente unido à memória, gera a capacidade de 

integrar e de reproduzir informações, já que essas duas fases são complementares, 

especialmente na aprendizagem. Quando funciona o Yi, se compreende facilmente, se retém 

com comodidade, se concebe bem e se enuncia com clareza. Em caso de deficiência energética 

neste sistema, a memória é débil e a conceituação confusa. Quando o Yi se acha perturbado por 

excesso, a memória se mostra obsessiva nos pensamentos, é impossível desapegar-se das 

experiências do passado e as experiências e as ideias fixas estorvam a mente (SILVA, 2012). 

Para Faria (2015) essência Yi a imperfeição estabelece as bases da preocupação. Este modelo 

de manifestação é captado pelo emocional e pelo baço-pâncreas e do estômago. A manutenção 

desse equilíbrio densifica a energia Yin produzida pela atividade desses órgão e víscera, 

respectivamente. Esse processo estagna a paralisa as energias do corpo, favorecendo os 

desequilíbrios relacionados com a forma física, a fome, a saciedade, os músculos e a 

adiposidade. 

O Po do Pulmão ou “Alma Corpórea” é um conceito exclusivamente chinês. É um aspecto do 

espírito associado ao corpo físico, e morre quando o corpo para de funcionar. O Po permite que 

as pessoas tenham reações instintivas, por exemplo, a capacidade de estender a mão para 

apanhar um coisa ainda no ar. Também capacita as pessoas a se tornarem animadas. Por 

exemplo, quando uma pessoa fia “animada” ou excitada, os chineses usam o termo “Po Li”. 

Esse termo designa alguém que está vigorosamente envolvido em uma atividade. O Po está 

alinhado de forma íntima com a respiração da pessoa. Que é chamada de “pulsação” do Po uma 

boa respiração enraíza o Po no corpo e permite que as pessoas se sintam mais animadas ou 
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vivas. O Po também fornece às pessoas a capacidade de sensação corporal. Pulmões fracos 

fazem com que as pessoas se tornem menos capazes de registrar as sensações físicas que surgem 

de coisas como sentir, ver ou ouvir. Como consequência, elas podem começar a ficar distantes, 

inertes ou desvinculadas dos outros quando os Pulmões estão em desequilíbrio (HICKS, 2007). 

O caractere chinês Po é composto por duas partes: o radical gui, que significa espírito ou 

fantasma, e o radical bai, que se traduz por branco. Po é a parte do espírito inseparável do corpo 

e permanece na terra após a morte (CAMPIGLIA, 2004). Podendo ser descrito como a 

expressão somática da alma, bem como, o principio organizador do corpo (MACIOCIA, 2009). 

Para Campos (2011) O Po, em relação com o Fei, é a parte da consciência mais corporal, que 

determina as ações e reações do organismo destinadas a permitir escolher, sem intervenção da 

mente, o que é útil para a sua sobrevivência e a recusar o que é prejudicial. Se expressa nos 

instintos primários (sucção, deglutição), e mais particularmente no instinto de conservação, 

vinculado ao apego inconsciente ao corpo. Está simbolicamente muito próximo do Xue, como 

o Hun está para o Qi. Sua deficiência energética origina uma perda do instinto de conservação, 

vulnerabilidade e desinteresse. Quando o Po está perturbado por um excesso, se observa um 

estado obsessivo por segurança unido a um medo do futuro. 

A Essência Po em desequilíbrio, produz tristeza, devido à insatisfação constante. Esse padrão 

intoxica a atividade psíquica, criando um modelo de manifestação negativo e pessimista. A 

maturidade consciencial permite a associação de ideias, construindo um modelo de 

manifestação racional satisfeito e positivo (FARIA, 20115). 

O Hun Fígado ou Alma Etérea está amis relacionado ao que o Ocidente chama-se a “alma” da 

pessoa. Considera-se que o Hun entra no corpo da pessoa no momento do nascimento, e que 

deixa o corpo e continua a existir quando uma pessoa morre. Quando as pessoas relatam que se 

separam do corpo, como exemplo durante as “experiências fora do corpo” ou “experiências no 

momento da morte” ou se as pessoas andam durante o sono ou ficam em transe, essas 

experiências envolvem o Hun. O fortalecimento do espírito do Fígado pode ajudar a manter o 

Hun no corpo caso ele se encontre patológico. Em casos menos extremos, as pessoas se tornam 

mais vagas e sonhadoras. Outro fato útil do ponto de vista diagnostico é que o Hun está 

associado à capacidade das pessoas em realizar os panos de suas vidas, bem como com à 

capacidade de ter visão ou discernimento espiritual. Se uma pessoa tem sonhos de maneira 

constante, seja na forma de sonhos durante a noite ou em sonhar acordado, ou simplesmente é 

um tanto vaga ou “aérea”, isso pode ser decorrente de um desequilíbrio no Fígado que afeta o 

Hun. Isso é com frequência evidente em pessoas que já tomaram quantidades significativas de 

drogas recreativas (HICKS, 2007).  
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O caractere chinês para Hun é formado também pelo radical gui, e pelo radical yun, cujo 

significado é nuvem. A Alma etérea pode ser descrita como a parte da alma (em oposição à 

alma corpórea) que a morte deixa o corpo e volta ao Céu. Hun engloba outra camada da 

consciência, diferente da Mente mais intimamente relacionada com ela. Não é racional como a 

Mente, más é responsável pela intuição, inspiração, ideias, sonhos da vida, inspiração artística, 

relação com os outros. É ainda responsável pelo movimento da psique em relação ao meio 

ambiente e aos outros (MACIOCIA, 2009).  

O Hun é uma força dinâmica que desencadeia os impulsos necessários para empreender uma 

ação. Como controla a imaginação, desempenha um papel essencial em todo ato de criação, 

permitindo a elaboração de uma estratégia. Uma condição energética de deficiência deste 

sistema reduz os impulsos, os desejos e o entusiasmo e ocasiona um empobrecimento da 

imaginação e uma incapacidade para conceber planos de ação futuros. E quando o Hun está 

perturbado por uma condição de excesso, o sono é agitado, tem-se sonhos violentos ou 

pesadelos, os projetos são excessivos e incoerentes, a imaginação é deslocada da realidade e as 

pulsões incontroláveis (SILVA, 2012). 

A essência Hun em desequilíbrio produz raiva, devido à analise incoerente dos fatos. Esse 

padrão desorganiza a atividade cognitiva e produz um modelo de manifestação emocional 

furioso. A maturidade consciencial permite a cognição formatar um modelo de manifestação 

discernindo e organizado (FARIA, 2015). 

 

5. Conclusão 

Conclui-se que as essências energéticas vão muito mais além do que os estudos mais recentes, 

é necessário compreender cada essência, uma a uma, e claro sem velas de modo separado pois 

as essências energéticas se entrelaçam e fazem um ciclo continuo onde um começa o outro 

termina e volta tudo para o começo. Como por exemplo o pentagrama e os cinco elementos que 

didaticamente começa pelo elemento Fogo que logo em seguida vem a Terra, o Metal, a Água, 

a Madeira e assim recomeça o ciclo novamente. 

A Aproximação entre a MTC e as Essências Energéticas vem a contribuir na compreensão de 

fatores relacionados às patologias mentais e no equilíbrio emocional, cada essência tem seu 

temperamento e quando as mesmas estão em desequilíbrio apresentam emoções e ações 

diferentes. 

Para melhor o entendimento, no artigo foi abordado desde os conceitos básicos como o conceito 

Yin e Yang, o estudo dos cinco elementos, o estudo sobre o Qi, Xue, e os líquidos orgânicos 

tudo para facilitar o entendimento sobre o assunto das essências energéticas. 
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Durante o estudo observou-se que existe muitos livros e artigos científicos presentes hoje no 

Brasil a respeito da MTC e também da Acupuntura. Mas ainda são pouquíssimos ou seja, quase 

não existem pesquisas de bases cientificas relacionado o tema sobre essências energéticas, 

sugere-se que sejam desenvolvidos mais estudos no que se refere a MTC a Acupuntura e as 

Essências Energéticas. 
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