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Síndromes energéticas 

• São caracterizadas por uma série de sinais e sintomas 
corpóreos, faciais, emocionais e psicológicos 

• Envolve o discernimento do padrão básico da 
desarmonia através da observação do quadro 
formado 

• A identificação do padrão une o diagnóstico, a  
patologia e os princípios de tratamento 

– Ex: Síndrome de def. de Yang do Baço com retenção de 
umidade 



Síndromes energéticas 

• Métodos de identificação dos Padrões: 
– Identificação de acordo com os oito princípios 

– Identificação de acordo com o Qi, Xue e Jin Ye 

– Identificação de acordo com os Zang Fu (sistemas 
internos) 

– Identificação de acordo com os cinco elementos 

– Identificação de acordo com os meridianos 

– Identificação de acordo com os quatro níveis 

– Etc.. 



Síndromes energéticas 

• Identificação de acordo com os oito princípios: 
– Base de todos os modelos de identificação 

– Identifica a localização e natureza da desarmonia e 
estabelece o princípio de tratamento 

– As desarmonias podem apresentar mais do que um 
princípio que são: 

• Interior e exterior 

• Calor e frio 

• Vazio e cheio 

• Yin e Yang 



Síndromes energéticas 

• Os padrões internos e externos normalmente estão 
combinados com outros padrões como calor e frio, 
cheio ou vazio 

• Padrões externos afetam predominantemente a 
pele, músculos e meridianos causando sinais e 
sintomas de início abrupto 

• Padrões internos afetam predominantemente os 
sistema internos (Zang Fu)  causando sinais e 
sintomas de início lento 



Síndromes energéticas 

• Ex:  
– Sede, febre, rubor facial, aversão ao frio, dores 

severas pelo corpo e ausência de sudorese 
• padrão exterior, cheio e quente 

– Febre, sede, hiperemia da conjuntiva, urina 
escassa e escura, constipação 
• Padrão interior, cheio e quente 

– Febre vespertina, garganta seca à noite, sudorese 
noturna 
• Calor vazio (deficiência de Yin) 



Síndromes energéticas 

– Calafrios, apatia, sudorese, perda de fezes, micção 
clara e abundante 

• Padrão de frio vazio ( deficiência de yang) 

– Membros frios, face pálida, dores abdominais 
agravadas pela pressão, perda de fezes, desejo de 
ingerir líquidos quentes 

• Padrão interior, cheio e frio 

– Calafrios, membros frios, rigidez no pescoço, aversão 
ao frio, dores musculares e ausência de sede 

•  padrão exterior, cheio e frio 

 



Síndromes energéticas 

• Identificação de acordo com Qi, Xue e Jin Ye 
– Descreve desarmonias básicas do Qi, Xue e Jin Ye 

tais como: 
• Deficiências 

• Estase 

• Rebelião 

• Calor 

• Fleuma 

• Perda de Xue 

• Etc.. 



Síndromes energéticas 

Síndrome Sinais e Sintomas 

Deficiência do Qi Dispnéia, voz débil, sudorese espontânea, anorexia, cansaço, 
perda de fezes 

Submersão do Qi Cansaço intenso, apatia, depressão mental, prolapso dos 
órgãos 

Estagnação do Qi Sensação de distensão, tumores abdominais que aparecem e 
desaparecem, depressão mental, irritabilidade, tristeza, 
mudança de humor, bocejos frequentes 

Rebelião do Qi Depende do sistema interno afetado quando o Qi flui na 
direção errada. Ex: soluço, náusea e vômito, diarreia, tosse, 
asma, agitação mental, etc. 

Qi 



Síndromes energéticas 

Síndrome Sinais e sintomas 

Deficiência Palidez, tontura, memória debilitada, parestesia, visão turva, 
pele e cabelos secos e unhas quebradiças. 

Estase Depende do sistema interno afetado.  Face escura, dor pré 
menstrual, menstruação com coágulos escuros, dor em pontada 
no tórax, tosse com sangue de coloração escura, fezes com 
sangue 

Calor Patologias de pele com erupções vermelhas e prurido, 
sangramentos de gengiva, úlceras bucais, alterações mentais 
severas, boca seca 

Perda Epistaxe, hematêmese, melena, menorragia, metrorragia, 
hematúria.  

Xue 



Síndromes energéticas 

Síndrome Sinais e sintomas 

Deficiência Pele, boca, nariz, tosse, língua e lábios secos.  
Urina escassa e fezes ressecadas.  

Edema Rosto e membros inchados e ascite. 

Fleuma Língua com saburra pegajosa, expectoração abundante, tumores 
sob a pele, parestesia, linfadenopatias, litíase renal, deformidades 
articulares, tontura, crepitação na garganta, anorexia, dores no 
hipocôndrio, peso no corpo, dores musculares, esquizofrenia, etc. 

Jin Ye 



Síndromes energéticas 

• Identificação de acordo com os sistemas 
internos 

– Relaciona a função dos Zang Fu com Qi, Xue, Jin 
Ye, Fatores Patogênicos, etc. Ex: 

• Deficiência do Qi do Gan 

• Estase de Xue do Gan,  

• Agitação do fogo do Xin 

• Fleuma obscurecendo a mente.... 



Síndromes energéticas 

• Coração – Xin 
– Funções mais importantes: governar o sangue e 

abrigar a mente 

– Emoções que afetam o Xin: excesso de alegria, 
tristeza e fúria 

• Padrões do coração: 
– Deficiência  

– Excesso 

– Estagnação  



Coração 

Deficiência 

• Def. de Qi 

• Deficiência de Yang 

• Colapso do Yang 

• Deficiência do Sangue 

• Deficiência do Yin 

Excesso 

• Agitação do Fogo 

• Fleuma-fogo 

• Estagnação do Qi 

Deficiência e Excesso 
• Estase do Sangue do Coração 



Deficiência de Qi 
do Xin 

Deficiência de 
Yang do Xin 

Colapso do Yang 
do Xin 

Deficiência  do  
Yin do Xin 

Deficiância do 
Xue do Xin 

Cansaço Cansaço Cansaço Insônia ou sono 
inquietante 

Insônia ou sono 
inquietante 

Dispnéia aos 
esforços físicos 

Dispnéia aos 
esforços físicos 

Respiração 
superficial 

Tontura Tontura 

Palidez facial Palidez facial Palidez facial Rubor malar Palidez facial  

Língua pálida Língua pálida e 
edemaciada 

Muito pálida, 
púrpura azulada e 
curta 

Vermelha com 
ponta mais 
avermelhada 

Língua e lábios 
pálidos e 
levemente secos 

Palpitação leve  Palpitação Palpitação Palpitação Palpitação 

Sudorese Sudorese e 
Membros frios 

Membros frios e 
sudorese profusa 

Febre baixa e 
sensação de calor 
ao anoitecer 

Memória debilitada 

 

Cansaço e apatia Cansaço, apatia, 
plenitude e 
desconforto no 
tórax 

Lábios cianóticos 
Coma 

Memória debilitada 
e agitação mental 

Perda de sangue, 
alterações 
emocionais 
(tristeza) 
 

Deficiência  
crônica do Yang 
do Shen (Rim 

Deficiência 
crônica e severa 
do Yang do Shen 
 

Ansiedade 
persistente e  
trabalho 
excessivo.  
Def. Yin do Shen 

Dieta pobre, 
ansiedade, 
preocupação 
persistente e 
hemorragia. 
 



Agitação do Fogo Fleuma fogo Estase de Xue  

Palpitação Palpitação Palpitação 

Sede  Sono com sonhos inquietantes Dor na região precordial 

Úlceras na boca e garganta Discurso incoerente Plenitude torácica 

Agitação mental Confusão mental Desconforto no peito 

Impulsividade Tendência a bater e xingar  Sensação de opressão torácica 

Sensação de calor Agitação Cianose nos lábios e unhas  

Rubor facial Falar gritando Mãos frias 

Insônia Insônia 

Urina escura Risada e choro descontrolados 

Gosto amargo na boca Gosto amargo na boca 

Língua vermelha Língua vermelha com saburra 
amarela 

Língua Púrpura 

Alterações emocionais 
crônicas, fogo do fígado 
(fúria, frustação e 
ressentimentos) 

Alterações emocionais 
severas, consumo excessivo 
de alimentos gordurosos e 
quentes 

Alterações emocionais 
contidas por longo tempo: 
fúria, ansiedade, 
ressentimento.  



Síndromes do Xin Tratamento 

Deficiência do Qi Tonificação de C5, C7, PC6, B15, VC17, VC6. 

Deficiência do Yang Tonificar e aquecer o yang  
C5, PC6, B15, VC17, VC6 e VG14. Aplicação de moxa 

Colapso do Yang Recuperar o yang e restabelecer a consciência. 
VC6, VC4, VC8, VG4, E36, PC6, B23, VG20 e B15. Aplicação de moxa  

Deficiência do Yin Tonificar o Yin do Xin e quando necessário o Yin do Shen 
C7, PC6, VC14, VC15, VC4, BP6, R7 e R6 

Deficiência do Xue Tonificar o Xue e o Xin e acalmar a mente. 
C7, PC6, VC14, VC15, VC4, B17 e B20.  

Agitação do fogo Eliminar o calor e pacificar a mente 
C9, C8, C7, VC15, BP6 e R6 

Fleuma fogo Eliminar o fogo, resolver a fleuma e acalmar a mente 
PC5, C7, C8, C9,Pc7, Vc15, B15, VC12, BP6, F3, F2, B20 

Estase de xue Regularizar o sangue , remover a estase, tonificar e aquecer o Yang 
PC6, PC4, C7, VC17, B14, R25. 



Síndromes energéticas 

• Fígado: Gan 

– Funções mais importantes: assegurar a circulação 
livre do fluxo de Qi e estocar o xue. 

– Afetado por vento e umidade e pela emoção fúria 

• Padrões de Gan 

– Estagnação 

– Deficiência 

– Excesso e deficiência 

 



Órgãos internos: Fígado  

Deficiência 

• Deficiência de Sangue  

• Deficiência do Yin 

Excesso 

• Estagnação do Qi 

• Rebelião do Qi 

• Estase de Sangue 

• Agitação do fogo do Fígado 

• Umidade – calor  Excesso e Deficiência 
 

• Subida do Yang 
• Agitação interior de Vento 
• Deficiência de sangue gerando vento 



Estase de Qi Rebelião do Qi Estase de Xue Agitação do fogo Umidade calor 

Sensação de 
distensão no 
hipocôndrio e tórax. 
Suspiro 

Distensão no 
hipocôndrio, soluço 
e suspiro 

Dor no hipocôndrio, 
dor abdominal 

Irritabilidade e 
acessos de raiva 
 Zumbido e surdez 

Sensação de 
plenitude 
hipocôndrio e 
abdome 

Melancolia, 
depressão e mau 
humor 

Náusea Unhas roxas , pele 
seca e escura 

Fezes ressecadas e 
urina escura. 
epistaxe 

Secreção vaginal 
amarelada com 
prurido 

Sensação de caroço 
na garganta 

Vômito Vômito com sangue, 
epistaxe 

Dor de cabeça 
temporal e tontura 

Sensação de peso no 
corpo 

Menstruação 
irregular 

Eructação Menstruação com 
coágulos 

Gosto amargo na 
boca 

Falta de apetite 
 

TPM e irritabilidade Irritabilidade Menstruação 
dolorosa, irregular 

Rubor facial e 
hiperemia da 
conjuntiva 

Erupções cutâneas  
genitais 

Distensão no 
abdome 

Distensão nas 
mamas 

Massas abdominais Sono com sonhos  Queimação durante 
a micção 

Lingua normal ou 
levemente vermelha 
nas laterais 

Língua : vermelha na 
lateral em casos 
graves 

Língua púrpura nas 
laterais ou no corpo 
da língua 

Língua: corpo 
vermelho e mais 
intenso nas laterias 

Língua: corpo 
vermelho e presença 
de saburra amarela  

Tensão emocional Tensão emocional  e 
ressentimento 

Estagnação do Qi, 
def. de Xue e Qi, frio 
e calor 

Tensão emocional 
que produz calor 

Alimentos 
gordurosos e 
derivados de leite. 
FPE 



Deficiência de 
Xue 

Deficiência de 
Yin 

Subida do Yang Agitação interior 
de vento 

Deficiência de 
xue gerando 

vento 

Tontura, visão turva, 
imagens flutuantes 

Tontura, visão turva 
e imagens flutuantes 

Cefaleia nas 
têmporas 

Inconsciência 
repentina 

Parestesia dos 
membros 

Formigamento dos 
membros e insônia 

Formigamento dos 
membros e insônia 

Tontura, zumbido e 
surdez 

Convulsões Tique 

Menstruação 
escassa ou 
amenorreia 

Menstruação 
escassa ou 
amenorreia 

Boca e garganta 
secas 

Desvio dos olhos e 
boca 

Tremor na cabeça e 
nos membros 

Compleição pálida, 
seca e lábios pálidos 

Compleição pálida 
mas com rubor 
malar 

Insônia Hemiplegia, afasia 
ou dislalia 

Fraqueza muscular, 
cãimbras  

Fraqueza muscular e 
cãimbras 

Irritabilidade Tontura 

Unhas quebradiças, 
cabelo seco, 
depressão e falta de 
propósito 

Unhas quebradiças, 
cabelo seco, 
depressão e falta de 
propósito 

Sensação de 
exaltação e gritos de 
fúria 

Língua: corpo pálido 
e seco 

Língua: de cor 
normal sem 
revestimento 

Lingua: vermelha 
especialmente nas 
laterais 

Lingua: vermelho 
escura e desviada 

Dieta pobre em 
nutrientes e tensão 
emocional 

Dieta pobre em 
nutrientes e tensão 
emocional 

Alterações 
emocionais por 
longo período 

Deficiência do yin 
do F e ascendência 
do yang 

Deficiência crônica 
de sangue do Fígado 



Órgãos internos: Pulmão 

Deficiência 

• Def. de Qi 

• Deficiência de Yin 

• Secura 

Excesso 

• Invasão de Vento-Frio 

• Invasão de Vento – Calor 

• Calor 

• Umidade – Fleuma 



 

Deficiência de Qi Deficiência de Yin Secura 

Dispneia, tosse, expectoração 
aquosa 

Tosse seca, expectoração com 
sangue 

Tosse seca 

Voz debilitada Febre baixa à tarde e sensação de 
calor a tarde 

Pele seca 

Sudorese diurna  Rubor malar e sudorese noturna Garganta e boca seca 

Indisposição para falar e 
indisposição ao frio 

Calor nos cinco palmos Voz rouca  

Compleição pálida e brilhante Insônia, boca e garganta secas Sede 

Propensão a gripes e cansaço Voz rouca e prurido na garganta 

Língua pálida ou de coloração 
normal 

Lingua: vermelha, descascada, 
rachada na área do pulmão e seca 

Posição inclinada por tempo 
prolongado, invasão de vento frio e 
vento calor 

Def. Qi Pulmão, Def. yin do 
Estômago, Def. de Yin do Rim e 
secura no pulmão 

Secura exterior por longo tempo e 
deficiência do yin do Estômago 



 

Invasão de Vento-frio Invasão de Vento-calor Umidade-fleuma 

Tosse Tosse Tosse crônica sob forma de crises 

Febre Febre com mais ocorrência quando 
comparada ao vento frio 

Expectoração profusa de coloração 
branca 

Prurido na garganta Sudorese leve Compleição branca e pálida 

Secreção nasal com muco claro e 
aquoso 

Secreção nasal com muco de 
coloração amarela 

Plenitude tórácica 

Espirro, aversão ao frio, cefaleia 
occiptal 

Cefaleia, sede e amigdalite Dispnéia 

Dores generalizadas Dores generalizadas Aversão ao permanecer deitado 

Língua: Saburra branca e fina Língua: vermelha nas laterais ou 
ponta e saburra fina branca ou 
marela 

Lingua: Saburra branca pegajosa e 
espessa. 

Exposição ao vento -frio Exposição ao vento calor Def. Qi e yang do Baço 
Invasão de FPE 



Órgãos internos: Baço 

Deficiência 

• Def. do Qi 

• Deficiência do Yang 

• Afundamento do Qi 

• Baço não controlando o 
Sangue 

• Deficiência de Sangue 

Excesso 

• Umidade – Frio 

• Umidade - Calor 



Deficiência de Qi Deficiência de 
Yang 

Afundamento do 
Qi 

Deficiência de 
sangue 

Baço não 
controlando o 

sangue 

Anorexia Anorexia Anorexia anorexia 

Distensão abdominal 
após as refeições 

Distensão abdominal 
após as refeições 

Distensão abdominal 
após as refeições 

Cansaço 

Cansaço cansaço Cansaço, prolapso 
de estômago, útero , 
bexiga, ânus ou 
vagina e varizes 

Tontura e visão turva 
 

Púrpura, sangue na 
urina e fezes, 
metrorragia, 
menorragia 

Lassitude Edema, calafrio e 
membros frios 

Edema, calafrio e 
membros frios 

Parestesia  

Compleição pálida Compleição pálida Compleição pálida Compleição pálida 

Debilidade dos 
membros e diarreia 

Debilidade dos 
membros, perda de 
fezes 

Debilidade dos 
membros, perda de 
fezes 

Perda de fezes 

Língua: pálida ou de 
cor normal 

Língua: pálida, 
edemaciada e úmida 

Língua: pálida, 
edemaciada e úmida 

Língua pálida sendo 
mais nas laterais 

Língua: pálida 

Consumo excessivo 
de alimentos frios e 
crus, tensão mental 
e exposição 
prolongada a 
umidade 

Consumo excessivo 
de alimentos frios e 
crus, tensão mental 
e exposição 
prolongada a 
umidade e ao frio 

Consumo excessivo 
de alimentos frios e 
crus, tensão mental 
e exposição 
prolongada a 
umidade e ao frio 

Dieta pobre em 
nutrientes 

Consumo excessivo 
de alimentos frios e 
crus, tensão mental 
e exposição 
prolongada a 
umidade 



 
Umidade frio 

 
Umidade calor 

Anorexia Anorexia 

Plenitude torácica e no epigástrio Plenitude no epigástrio e baixo ventre 

Sensação de frio no epigástrio que melhora 
com aquecimento 

Sensação de sede mas sem desejo de ingerir 
líquidos ou ingerí-los em pequenos goles 

Sensação de peso na cabeça Cefaleia e febre baixa 

Gosto adocicado na boca, ausência de sede, 
perda de fezes  

Dor abdominal , perda de fezes com odor 
desagradável e sensação de queimação no 
ânus 

Secreção vaginal de colocaração branca, 
lassitude e sensação de peso 

Náusea e vômito. Urina escassa e de coloração 
escura 
 

Lingua: com saburra pegajosa, espessa e de 
coloração esbranquiçada 

Língua: saburra de consistência pegajosa e 
amarela 

Exposição a umidade exterior Exposição a clima quente e úmida ou ingestão 
de alimentos contaminados 



Órgãos internos: Rim 

Deficiência  

• Deficiência do Yang 

• Deficiência do Yin 

• Falha ao receber o Qi 

• Deficiência da essência 

Excesso / deficiência 

• Deficiência do Yin com 
agitação de Calor 



Deficiência de Yang Deficiência de Yin Falha ao receber o Qi Deficiência de 
essência 

Lombalgia, joelhos frios e 
debilitados, sensação de 
frio nas costas, pernas 
debilitadas e aversão ao 
frio 

Lombalgia, dor nos ossos, 
vertigem, memória 
debilitada e surdez 

Dispnéia ao fazer esforço 
físico, respiração rápida e 
debilitada, dificuldade de 
inalar o ar, tosse e asma 

Desenvolvimento ósseo 
debilitado, fechamento 
tardio das fontanelas, 
apatia e retardo mental 
(crianças) 

Compleição pálida e 
brilhante 

Calor nos 5 palmos  e 
sudorese noturna 

Sudorese Debilidade óssea, 
debilidade nos joelhos e 
pernas 

Impotência e ejaculação 
precoce, infertilidade 
feminina 

Emissão noturna Membros frios, edema 
facial, corpo magro e 
agitação mental 

Memória debilitada, perda 
de dentes, 

Inchaço nas pernas  Boca seca a noite Lombalgia Embranquecimento 
precoce dos cabelos 

Urina clara e abundante, 
apatia, anorexia e perda 
de fezes 

Urina escassa e escura Urina clara  Lombalgia e atividade 
sexual afetada 

Língua: Pálida , 
edemaciada e úmida 

Vermelha com rachaduras 
e descascada 

Pálida Vermelha e descascada 

Patologias crônicas, 
atividade sexual excessiva, 
idade avançada e 
retenção de umidade 
prolongada 

Patologia crônica, excesso 
de trabalho, excesso de 
atividade sexual, dosagem 
excessiva de fitoterapia 

Debilidade hereditária do 
pulmão, exercícios físicos 
excessivos durante a 
puberdade. 

Constituição debilitada 
(pais idosos), idade 
avançada  e atividade 
sexual excessiva na 
puberdade 



 
Deficiência de Yin com agitação de calor 

Rubor malar, agitação mental, sensação de descontrole 

Sudorese noturna, febre baixa, febre a tarde, sensação de calor a tarde, garganta seca a noite 

Insônia com despertar no meio da noite várias vezes 

Urina escassa e escura, sangue na urina 

Lombalgia, 

Emissão noturna com sonhos, desejo sexual excessivo 

Língua: vermelha, descascada, rachada com ponta vermelha 

Patologia crônica, excesso de trabalho, excesso de atividade sexual, dosagem excessiva de fitoterapia 
Ansiedade e preocupação crônica 


