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Mapas mentais desenvolvidos a partir de pesquisas realizadas pelo pelo Professor
Ephraim Ferreira Medeiros (CEATA/China) consultando pelo menos 5 bibliografias.
O trabalho foi produzido entre Novembro de 2014 e Setembro 2016 e totalizou mais
de 280 horas de trabalho entre pesquisa, organização, preparação e produção dos
mapas mentais. A ferramenta utilizada para produção dos mapas mentais foi o
software livre Freemind (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page).
Os mapas mentais visam esquematizar e mostrar quais são os capítulos considerados
mais importantes dentro do imenso conteúdo do Huangdi Neijing Suwen e Ling Shu
em relação aos principais tópicos de estudo da Medicina Chinesa :
Diagnóstico Cores/Compleição (Se Zhen)
Teoria do Yin e Yang
Substancias Fundamentais
Zang Fu
Jing Luo (Canais e Colaterais)
Principios De Tratamento
Pulsologia (ainda incompleto/provisório)
Diagnóstico Cores/Compleição (Se Zhen)
As 2 bibliografias em chinês consultadas 内经讲义 e 内经选读
são consideradas referencias fundamentais no estudo sistematizado do Huangdi
Neijing na China. O livro 内經知要 é um classico da Dinastia Ming de autoria de
李中梓 Li Zhongzi e a versão utilizada para o projeto foi a excelente tradução para
inglês do Prof. Y. C. Kong.
Além dos livros consultados, o projeto teve acesso a programas de cursos de mestrado,
graduação e extensão de universidades conceituadas da China (Guangzhou TCM
University e Shandong TCM University) e pode pesquisar, em detalhes, o conteúdo
das disciplinas sobre Huangdi Neijing dentro desses programas e organizar a seleção
do que éconsiderado essencial dentro de cada tópico de estudo.
Na segunda fase do projeto haveráo aprofundamento da pesquisa e serão
apresentadas as passagens textuais específicas do Suwen e Lingshu dentro dos
capítulos indicados nesses mapas mentais , tornando a pesquisa ainda mais precisa e
completando o mapeamento. Em alguns mapas esse aprofundamento jáfoi iniciado e
a bibliografia em Português que indica os parágrafos éo livro “Princípios de
Medicina Interna do Imperador Amarelo” da Editora Ícone .

Bibliografia Utilizada:
1.

内经讲义 ISBN: 9787532302178

2.

内经选读 (上海中医药大学) ISBN 9787547800812

3.
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