






Ciclo 
circadiano

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

232401

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11





Doce

Amargo

Picante

Salgado

Azedo



Neutro

Quente

Fresco

Frio

Morno



Raiz

Flor

Folhas

Semente

Caule e 
Talos



Baço 

Coração

Pulmão

Rim

Fígado





Alimentação inadequada 

Horários inadequados

Baço deficiente

Gu Qì e Jīng do Alimento 
enfraquecidos

Xuĕ 
deficiente

Qì 
deficiente

Jīng do alimento 
deficiente

Yuan Qì 
deficiente

Zhen Qì 
deficiente

Poucos alimentos doces



A
lim

e
n

to
s 

as
ce

n
d

e
n

te
s 

A
lim

e
n

to
s 

am
ar

go
s

A
lim

e
n

to
s 

q
u

e
n

te
s

Baço normal
Transforma e 

transporta e envia 
para o Coração

Calor ascendente
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Alimentação inadequada

Baço deficiente não nutre o 
Fígado e Rim
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Fígado
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O termo “insônia” abrange vários e diferentes problemas,

tais como:

• Incapacidade de adormecer com facilidade.

• Adormecer com facilidade mas acordar durante a

noite.

• Sono inquieto, agitado ou perturbado pela presença de

sonhos.

• Acordar muito cedo



Mente e Alma Etérea. 

Para que o individuo tenha uma boa qualidade do 

sono e uma quantidade adequada de horas de sono, 

sua Mente precisa ser enraizada no Coração e sua 

Alma Etérea deve ser enraizada no Fígado, ou mais 

especificamente, no sangue e no Yin do Coração e 

do Fígado.



Sheng Di Huang - Farmacêutico: Rehmanniae Radix 

Botânico: Rehmannia glutinosa

Doce, amargo, fresco

Coração, Fígado e Rim

Nutre o Yin, esfria o sangue, limpa o calor.

Dosagem: 9-15g

Contraindicação: quando houver umidade

excessiva por deficiência do Baço ou nas perdas

de fezes e plenitude abdominal.



Suan Zao Ren
Farmacêutico: Ziziphus spinosae Semen

Botânico: Ziziphus spinosa

Doce, azeda, neutra

Vesícula biliar, Coração, Fígado, Baço

Nutre o yin do Coração, nutre o sangue do Fígado, 

inibe o suor.

Dosagem: 9-15g

Contraindicação: precaução se houver diarréia

severa ou calor excessivo.



Coração e Rins em desarmonia

Receitas Dietéticas:

• Mingau

Cozinhar 50g de Sheng Di e 50g de Suan Zao Ren por 

30 a 40 minutos. Em seguida use esse chá para 

cozinhar 100g de arroz branco.

Comer uma dose diária desse mingau.  

Obs: Pode salpicar um pouco de gergelim preto(tônico 

de Yin)



Coração e Rins em desarmonia

Receitas Dietéticas:

• Mingau

Cozinhar 30g de Dan Shen (Salviae Miltiorrhizae

Radix)  e 30g de Xuan Shen (Scrophulariae Radix) e 30 

g de Bai Zi Ren (Platycladi Semen) por 30 a 40 

minutos. Em seguida use esse chá para cozinhar 100g 

de arroz branco.

Comer uma dose diária desse mingau.  

Obs: Pode salpicar um pouco de gergelim preto(tônico 

de Yin)



Coração e Rins em desarmonia

Receitas Dietéticas:

• Suco

10 unidades de Dazao (Jujubae Fructus) + 20g de 

Gouqizi (Lycii Fructus)

Dazao: tonifica o sangue e acalma o espirito. Diminui a 

irritabilidade e a instabilidade emocional.

Gouqizi: Tonifica o Yin dos Rins e nutre o sangue.



Dan Shen
Farmacêutico: Salviae miltiorrhizae Radix

Botânico: Salvia miltiorrhiza

Amargo, levemente fresco

Coração, Pericárdio, Fígado

Fortalece o sangue, tonifica o sangue, acalma a 

irritabilidade devido ao calor no sangue.

Dosagem: 6-15g

Contraindicação: gravidez. Não utilizar com Veratri

nigri Radix e Rhizoma.



Xuan Shen
Farmacêutico: Scrophulariae Radix

Botânico: Scrophularia ningpoensis

Salgado, doce, amargo, fresco

Rim, Pulmão, Estômago

Nutre o Yin, umedece a secura, drena

o fogo, resolve toxicidade, amolece a 

dureza, transforma calor-mucosidade.

Contraindicação: frio-umidade do 

Baço e Estômago. 



Coração e Rins em desarmonia

Dazao

Farmacêutico: Jujubae Fructus

Botânico: Ziziphus jujuba

Doce, morna

Baço, Estômago

Tonifica o Qì e Xue, gera fluidos, harmoniza o Baço, 

modera os efeitos tóxicos de outras ervas e acalma o 

espirito. Diminui a irritabilidade e a instabilidade 

emocional.

Dosagem: 3-12 unidades ou 10-30g



Coração e Rins em desarmonia

Gouqizi

Farmacêutico: Lycii Fructus

Botânico: Lycium barbarum

Doce e neutra

Fígado, Pulmão, Rim

Nutre o Yin do rim e Pulmão, nutre o sangue do Fígado, 

suavemente tonifica o Yang do Rim

Dosagem: 6-12g



Coração e Rins em desarmonia

Receitas Dietéticas:

• Sopa

Sopa de pato, cará e abóbora-d'água

Nutrir o Yin e eliminar o calor vazio.

Ingredientes:
• 500g de pato 

• 100g de abobora d’ agua

• 50g de cara

• 1 colher de sopa de cebola picada

• 1 colher de chá  de gengibre picado

• 1 colher de chá de alho picado

• 1 colher sopa de molho de soja

• 1 colher de chá rasa de sal



Coração e Rins em desarmonia

Modo de preparo:

Picar o pato, coloca-lo em agua fervente rapidamente e 

retirar.

Limpar a abobora ( não tirar a casca) e cortar em pedaços 

pequenos

Limpar o cara, tirar a casca e cortar em pequenos 

pedaços.

Colocar o pato picado em uma panela, adicionar 5 copos 

de agua, o gengibre, a cebola, o alho e o molho soja.

Deixar ferver, diminuir o fogo e cozinhar por 40 minutos.



Dupla deficiencia de Qi e Xue do Baco e Coracao.

ShanYao (Inhame) 

Farmaceutico: Dioscoreae Rhizoma

Botanico: Dioscorea opposita

Doce, neutra

Rim, Pulmão, baço

Tonifica o Qì e Yin do Pulmão, baço e Rim. Segura a 

essencia

Dosagem: 9-30g



Dupla deficiencia de Qi e Xue do Baco e Coracao.

YiYiRen

Farmacêutico: Coicis Semen

Botânico: Coix lacryma-Jobi

Doce, suave, levemente fresca

Pulmão, Baço, Estômago, Rim

Dosagem: 9-30g



Dupla deficiencia de Qi e Xue do Baco e Coracao.

Li Zhi

Farmaceutico: Litchi Semen

Botânico: Litchi chinensis

Doce, morna

Fígado, Estômago

Dispersa o Qì estagnado e esfria a obstrução no canal do 

Fígado

Dosagem: 9-15g


