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Medicina Tradicional Chinesa

Uma das mais antigas artes 
médicas da humanidade; 

Universo e a natureza se 
equilibram através de duas 
forças complementares: Yin 
e Yan; 

Teoria complementar dos 
cinco elementos;



Teoria dos 5 elementos
Através da observação, os antigos sábios chineses 
definiram que o universo se organiza em 5 elementos

TERRA

FOGO

MADEIRA

METAL
ÁGUA





Tabela Cinco Elementos



Buscar a saúde do 
indivíduo através do 
equilíbrios das forças e 
elementos da natureza; 

Observar a circulação da 
energia vital no corpo e 
verificar que órgãos estão 
em desequilíbrio por 
excesso, estagnação ou 
deficiência de energia;

Objetivos 

Medicina Tradicional Chinesa



O Pulso 

Medicina Tradicional Chinesa



Cinco Pilares Terapêuticos 

Medicina Tradicional Chinesa



1) Acupuntura 



2) Fitoterapia



3) Massagens



4) Práticas Físicas



5) Dietoterapia



Envolve mudança de 
hábitos, um novo estilo de 
vida; 

Protagonista e principal 
responsável pela 
manutenção da saúde e da 
prevenção de doenças é o 
indivíduo e não apenas o(a) 
médico(a) e os(as) 
terapeutas.

Saúde para Medicina 
Chinesa



É	   na	   primavera	   que	   a	   energia	   da	  
semente	  se	  move	  em	  direção	  ao	  céu,	  
gerando	  matéria	   e	   fazendo	   aparecer	  
uma	   nova	   forma	   na	   superfície	   da	  
terra.	  Por	  isso	  se	  diz	  que	  a	  primavera	  
é	  o	  começo,	  a	  criação.	   

(HIRSH,	  S.,	  1990)

PRIMAVERA



Estação mais 
cheirosa, bonita e 
criativa do ano; 

No movimento 
madeira o CHI está 
voltado para 
germinação e para a 
criação.

PRIMAVERA: 

MOVIMENTO MADEIRA



Estação em que a temperatura 
começa a esquentar (saindo do 
inverno onde o Yin era 
preponderante); 

Yang começa a aumentar; 

Movimento de exteriorização em 
todas as direções - sair do interior 
para o exterior; 

Primavera representa movimento 
centrífugo.

PRIMAVERA: 

MOVIMENTO MADEIRA



Fígado;

Vesícula Biliar;

Tendões;

Articulações;

Unhas;

Ligamentos;

Olhos;

Alergias

Cor verde

PRIMAVERA: 

MOVIMENTO MADEIRA





O fígado é filtro de impurezas, do sangue e 
das emoções; 

Guarda a alma etérea; 

Visão interior; 

Nutre os tendões e terminações nervosas 
ligadas aos movimentos de extensão e flexão; 

Responsável pela concentração e 
criatividade; 

Ligado a irritabilidade, impaciência e raiva; 

Precisa ser movimentado e ativado para que 
não cause dores musculares e sono agitado

PRIMAVERA 

 FÍGADO



PRIMAVERA 

 INDÍCIOS DE PROBLEMS NO FÍGADO

Intolerância ao vento; 

Sensibilidade excessiva a golpes de ar; 

Não gostar ou adorar a cor verde; 

Rosto com leve halo esverdeado; 

Falar frequentemente com voz gritada; 

Sentir raiva, intolerância e 
irritabilidade constante; 

Cansaços prolongados;

Tendões inflamados; 

Ligamentos que se rompem com 
frequência; 

Costas curvas e membros que se 
deformam; 

Pânico; 

Dificuldade de tomar decisões; 

Dificuldades em manter relações 
sexuais; 

Sudorese com odor azedo;



PRIMAVERA 

 CUIDADOS COM FÍGADO

Choro contido, palavras 
engasgadas, descrença na 
própria capacidade e a 
raiva podem esquentar o 
fígado de maneira que 
todos o órgãos sentirão o 
efeito de seu calor  
devastador



PRIMAVERA 

 LIMPEZA NATURAL DO FÍGADO

FALAR SOBRE O QUE INCOMODA 

CHORAR 

MENSTRUAR 

TER ORGASMO



PRIMAVERA 

 ESTAÇÃO DA MODERAÇÃO

A energia sexual está 
no ar, mas deve ser 

contida e não 
esgotada, para que a 

energia criativa aflore 
e mantenha o tônus 
sexual o ano todo.



Ventos: 

Tremores, movimentos 
repetidos, tics nervosos; 

Estagnação/Distensão 
abdominal: soluços, nauseas, 
anorexia e produção de gases 

Irritação, dores musculares; 

PROTEGER A NUCA!!!!

PRIMAVERA 

 ENERGIA PERVERSA



O sabor da estação é acido, 
ele já está no ar, é preciso 
reduzi-lo pois ele dispersa a 
energia do fígado; 

O sabor picante tonifica a 
energia do fígado; 

O sabor doce harmoniza a 
energia do fígado;

PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA
No inverno, o Yin está guardado e usamos 
alimentos quentes e cozidos para aquecer 
o corpo; 

Primavera o Yang começa a aparecer, não 
sendo necessário alimentos quentes; 

Indicado: alimentos mornos, no vapor, 
pouco cozidos; 

Vegetais verde-escuros para desintoxicar 
fígado das toxinas ambientais; 

Fígado melhora o fígado; 



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

Para proteger o fígado e a 
árvore biliar é preciso 
comer coisas de natureza 
morna e ascendente, como 
brotos, salsa, coentro, alho 
poró, algas marinhas, 
mingau de aveia, beterraba 
crua, pão ou biscoitos de 
trigo integral, iogurte 
caseiro e coalhada fresca



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA
Hortelã, boldo e camomila são digestivos e indicados para 
transtornos hepáticos; 

Menta faz o CHI circular, ajuda a digestão, contra clica e 
flatulências e analgésico; 

Boldo e camomila; 

Chá verde após as refeições 



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

O dente-de-leão: é 
abundante durante a 
primavera é depurador do 
fígado. Digestivo e levemente 
laxativo, aumenta a produção 
de biles e facilita a digestão 
das gorduras, sendo ainda 
um diurético de ação leve. É 
considerado depurativo e é 
indicado após abusos 
alimentares. Uma a duas 
xícaras ao dia é suficiente



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

O Cardo Mariano 
(Cardo Santo) tem 
silimarina,  
substância mais 
eficiente para 
limpeza do fígado



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

Frutas são remédio 
natural para eliminar 
toxinas; 

Fibra das frutas 
acelera metabolismo 
e sistema digestivo 



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

O rabanete melhora a digestão das gorduras e 
regenera e ajuda a cicatrizar o fígado



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA
Na estação das flores devemos ingerir de  flores!!!!



PRIMAVERA 

 CUIDADOS COM FÍGADO

Órgão quente por natureza, não deve ser 
aquecido com alimentos e substâncias quentes



PRIMAVERA 

 DIETOTERAPIA

Momento de 
desintoxicação!



PRIMAVERA 

 SAÚDE DA MULHER
Fígado é o órgão mais importante 
para as mulheres; 

Sistema reprodutor feminino e 
todos os seus hormônios são 
regidos pelo fígado; 

Filtro das emoções; 

Regula ciclo menstrual e equilíbrio 
emocional;







PRIMAVERA

Tempo de flexibilidade e força! Tempo de novos 
propósitos, renascimento e ação! Tempo de se 

harmonizar com a natureza para sentir ânimo e 
alegria!



PRIMAVERA

Cuide-se na Primavera! 
Coma de maneira 

moderada e equilibrada, 
faça práticas físicas ao ar 
livre e fique em contato 
com a natureza! Estes 

cuidados são garantia de 
prazer, saúde, bom humor e 
um corpo mais articulado e 

uma mente mais criativa 
para as próximas estações 

do ano!
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Obrigada!


