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Temas Abordados

• Huang Di Nei Jing - Ling Shu cap. 8

• Shen 神 - Ditados da Medicina Chinesa

• Shen Men – O Triangulo Cibernético

• Shen Men Auriculo X Shen Men Sistêmica (C-7)

• Localização correta do ponto Shen men

• Algumas Combinações com o Shen Men

• Formas de Estímulos (Sementes, Esferas e agulhas)

• Experiências Clínicas



Huang Di Nei Jing
Ling Shu cap. 8

凡刺之法,先必本于神
fán cì zhī fǎ, xiān bì běn yú shén

De acordo com as regras ordinárias de

agulhamento, primeiramente vem as raízes do

Shen (Espírito-Mente) 神 shén

O Shen e
os Clássicos



Huang Di Nei Jing
Ling Shu cap. 8

心藏脉, 脉舍神, 心气虚则悲, 实则笑不休,

xīn cáng mài, mài shè shén, xīn qì xū zé bēi,

shí zé xiào bù xiū,

O Coração armazena os vasos, nos vasos

reside o Shen (Espírito-Mente 神 shén); o

Qi do Coração em deficiência leva a

mágoa, em excesso leva a risos sem fim.



Shen 神
Ditados da Medicina Chinesa

心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也。
xīn zhě, wǔ zāng liù fǔ zhī dà zhǔ yě, jīng shén zhī suǒ shè yě.

O Coração é o grande controlador dos cinco

Órgãos e seis Vísceras, o local da residência

da Essência do Espírito.

Este ditado reitera os dois pontos importantes:

1- o Coração é o soberano dentro do corpo.

2- o Coração controla a psique.

Em chinês, Essência do Espírito (精神, jīng shén) é um termo

composto que significa a psique ou funções mentais e

emocionais.

O Shen e
os Clássicos



Shen 神
Ditados da Medicina Chinesa

心主神明。
xīn zhǔ shén míng.

O Coração controla o brilho do Espírito.
心藏神。
xīn cáng shén.

O Coração armazena o Espírito.

Estes dois ditados indicam que o Coração é o assento do Shen

Ming (Consciência, 神明, shén míng, literalmente brilho do

Espírito) do corpo humano.

O Shen e
os Clássicos



Shen 神
Ditados da Medicina Chinesa

心气虚则神无所依。

xīn qì xū zé shén wú suǒ yī.

Deficiência do Qi do Coração leva o Espírito a não

manter sua morada.

Se o Qi do Coração não edificar o Espírito do Coração,

ele não terá lugar algum para se agrupar e se

acumular. Então ele falha em manter sua morada.



Shen 神
Lei Jing

No texto clássico Lei Jing, escrito por Zhang Jie Bin afirma:

“O Coração (Xin) é o comandante dos Órgãos e Vísceras (Zang

Fu). Ele comanda a Mente (Shen), bem como as emoções.

Assim, a tristeza movimenta o Coração (Xin) e repercute no

Pulmão (Fei). O pensamento movimenta o Coração (Xin) e

repercute no Baço (Pi). A raiva movimenta o Coração (Xin)

e repercute no Fígado (Gan). O medo movimenta o Coração

(Xin) e repercute no Rim (Shen). Assim, o Coração (Xin) é

que comanda as Cinco Emoções (Wu Zhi)”



Shen 神
Lei Jing

Na mesma obra Zhang Jie Bin também

afirma:

“A emoção, quando agride o corpo, pode

ser separadamente relacionada a cada um

dos cinco Órgãos (Zang) mas, sem

nenhuma exceção, parte do Coração

(Xin).”



Shen Men e o Triangulo 

Cibernético



Shen Men e o Triangulo 

Cibernético
Shen men + Simpático + Rim 

Shen men. Analgésico, Sedante, Anti-inflamatório.

Simpático. Regulador das Vísceras   

Rim. Nutre a medula, fortalece lombar, controla os 

ossos, armazena a essência celestial e pós celestial, 

controla o fogo do  ming men (porta da vida VG-4), 

perda de memória...



Shen Men Auriculo X Shen Men Sistêmica

(Shen Men Auriculo)                
Funções:

Analgésica – É usado para tratar  cada tipo de 

enfermidade dolorosa, e para acalmar a dor.

Sedante – É  usado para acalmar a tosse, dispnéia, 

prurido, diarréia, leucorreia, vertigem, tem função 

HIPOTENSORA e acalma o espírito, é usado em 

geral para tratar enfermidade do SN Central/         

SN Cardiovascular/ SN Respiratório/ SN Digestivo.

Anti-inflamatório – É usado para tratar cada tipo de 

padecimento inflamatório



Shen Men Auriculo X Shen Men Sistêmica

(Shen Men Sistêmica C-7) 

lnsônia, sono perturbado por pesadelos, 

Taquicardia, histeria, pavor, ansiedade, 

palpitação, neurastenia, irritabilidade, 

amnésia, depressão, doenças mentais, sonhos 

excessivos, angina do peito, dor torácica.

Harmoniza o Xin Qi (Coração) o Yong Qi, e  Acalma 

o Shen (Mente) e fortalece a mente. Transforma a 

Mucosidade do Xin (Coração),   Faz a limpeza de 

Calor do Xin (Coração).   Refresca o Calor do Xue 

(Sangue) e Dispersa a Mucosidade e o Vento 

Perverso.



Localização correta do ponto Shen men



O ponto Shen men fica na Fossa Triangular.

Encontrando o ponto do Hipotensor traçar uma linha 

reta até o ponto da Pelve. 

O ponto Shen men é 1º ponto em direção ao ponto 

Hipotensor.   



Algumas Combinações com o Shen Men

Hipertensão: Shen Men, Hipotensor, Coração, SN e

Simpático.

Hipotensor: Shen Men, Adrenal ou Supra Renal,

Hipertensor e Coração.

TPM: Shen Men, Lóbulo anterior, fígado, olho, rim,

endócrino, hipófise.

Dor Lombar: Shen Men, Rim, Lombar, N.O.M,

Simpático e San Jiao.

Dor Cervical: Shen Men, cervical, Adrenal ou Supra

Renal, N.O.M e Helix 4,



Formas de Estímulos (Sementes, Esferas e agulhas)

Estímulos de sementes ou esferas no ponto Shen men 

deve seguir um critério de acordo com o que for 

tratado no paciente, diferenciando se a patologia e  

crônica ou aguda.

Crônica: Aplicar a semente com um estímulos leves 

em que a semente acomodasse ao ponto, pedindo ao 

paciente fazer leves pressões ao longo do dia. 



Formas de Estímulos (Sementes, Esferas e agulhas)

Aguda: Aplicar a semente com um estímulos 

fortes pelo menos 3 estímulos ao ponto, 

pedindo ao paciente relatar se a dor está ou 

não diminuindo.

Lembrando que deve tomar cuidado nesse 

estímulo para não ferir a região aplicada.



Formas de Estímulos (Sementes, Esferas e agulhas)

Agulhas: Caso for usar agulhar convencional

no ponto Shen Men, sempre em movimento

de tonificação no sentido horário.

Repetir o processo de estímulo a cada 5 minutos

para obter o resultado proposto.

OBS: No término da sessão não aplique

sementes.



Experiências Clínicas

Falar...




