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FISIOLOGIA SEGUNDO A MTC (Medicina Tradicional Chinesa)

Elemento Fogo:
Divide-se em Fogo Imperial (representado pelo Coração e Intestino Delgado) e Fogo
Ministerial (Circulação-sexualidade e Triplo Aquecedor)
Coração (Xin ou Sin)
Mestre dos órgãos
Lócus da Alma (Shen)
Relaciona-se ao coração: riso, língua, e face
Intestino Delgado (Xiao Chang)
Segundo “Da Cheng”: separa o claro (líquido) do turvo (sólido). É ele quem
determina quanto de líquido deverá ser absorvido pelo intestino grosso.
Circulação-Sexualidade, ou Pericárdio, ou Xin Bao Luo
Relaciona-se com:
1) sangue/linfa (auxiliando o coração)
2) energia sexual (genito-urinária), pois nele circula a energia advinda
do Ming Men (porta da vida) – região compreendida entre os rins e
que armazena a energia ancestral.
Triplo Aquecedor (San Jiao)
- auxilia a função CS
- transporta a energia do Triplo Aquecedor (formado pelo tórax e abdômen )
Elemento Terra: composto pelas funções Estômago e Baço-pâncreas
Estômago (Wei) Função responsável por:
1) absorver a energia dos alimentos (Iong Chi)
2) cavidade oral (gengiva, mucosa bucal), orofaringe, esôfago e estômago
Baço-pâncreas (Pi Yi)
Responsável por:
1) função hematológica
2) função digestiva (auxilia o estômago)
3) forma dos músculos
4) glândulas salivares
5) tecido intersticial
6) derme
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Elemento Metal: composto pelas funções Pulmão e Intestino Grosso
Pulmão (Fei)
- considerado Mestre das energias
- absorve energia do ar (energias celestes)
- responsável pelas vias respiratórias: nariz, seios paranasais, nasofaringe,
laringe, traquéia, brônquios e alvéolos.
- responsável pela pele e olfato
Intestino Grosso (Da Chang)
- auxilia as funções do Pulmão
Elemento Água: representado pelos Rins e Bexiga
Rins (Shen)
Divide-se em:
Rim Yang (direito) – armazena o Ming Men (relaciona-se com a
longevidade e com a energia sexual)
Rim Yin (esquerdo) – ou rim água: excretor
Funções controladas pelos rins:
1) Ossos e Dentes
2) Cabelos
3) Audição
4) Gonádica
Bexiga (Pang Guan): auxilia os rins
Elemento Madeira: composto pelas funções do Fígado e Vesícula biliar
Fígado (Gan) responsável pelas funções:
1) músculos
2) olhos
3) unhas
4) gônadas e sexualidade (pois o meridiano principal do fígado passa
pela região genital)
5) criatividade
6) hematopoiética (controle de hemorragias)
Vesícula-biliar (Dan)
- gera energia para o fígado
- responsável pela postura de vida, caráter e agressividade

