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学而不思则罔 
思而不学则殆 

xué ér bù sī zé wǎng  
sī ér bù xué zé dài  

“Estudar e não pensar é perda, 
Pensar e não estudar é perigoso” 

 
孔夫子 kǒng fū zǐ  Confúcio 



Dengue 
Introdução 

 A Dengue é uma doença infecciosa que leva a uma 
possibilidade ampla de manifestações clínicas incluindo formas quase 
assintomáticas até quadros mais graves que pode até mesmo evoluir 
para a morte. 



Dengue 
Introdução 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
Dengue é a infecção viral transmitida por mosquito mais frequente no 
planeta, tendo como seu principal, mas não exclusivo, meio de 
transmissão a picada pelo Aedes aegypti que possui hábitos diários de 
picadas. 



Dengue 
Aedes Aegypti 

 O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro, tem 
aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas. Costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da 
tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele pode 
atacar à sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns 
ataquem também durante a noite. O indivíduo não percebe a picada, 
pois no momento não dói e nem coça. 



Dengue 
Aedes Aegypti 

 A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o 
retransmite. A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes aegypti-
homem. Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto fêmea, 
transcorre na fêmea um período de incubação. Após esse período, o 
mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e assim permanece durante 
toda a vida. 
 Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas 
secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento. 



Dengue 
Aedes Aegypti 

 O único modo possível de evitar a transmissão da dengue é a 
eliminação do mosquito transmissor. 
 A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito 
transmissor da doença. 



Dengue 
Introdução 

 A Dengue é considerada uma doença de distribuição global e 
teve uma expansão atingindo novas áreas geográficas nos últimos 
anos. Além disso, tem se observado um aumento na intensidade da 
transmissão assim como na severidade com que a infecção se 
manifesta nas áreas em que a dengue já era considerada endêmica. 



Dengue 
Introdução 

 Por sua característica dinâmica, a Dengue permite que haja 
evolução rápida de um estágio para outro, cabendo ao profissional de 
saúde adequar o tratamento ao reconhecimento precoce dos sinais de 
alerta, além de manter um contínuo acompanhamento e ajuste dos 
tratamentos de acordo com o estágio em que o paciente se apresenta, 
visando a garantia da estabilidade hemodinâmica e ventilatória, além 
das medidas de suporte aos eventuais comprometimentos orgânicos. 



Dengue 
Incidência 

 Em 2016, foram registrados 802.429 casos prováveis de 
dengue no país até a Semana Epidemiológica (SE) 13 (3/1/2016 a 
2/4/2016). 
 Nesse período, a região Sudeste registrou o maior número de 
casos prováveis (463.807 casos; 57,8%) em relação ao total do país, 
seguida das regiões Nordeste (158.235 casos; 19,7%), Centro-Oeste 
(94.672 casos; 11,8%), Sul (57.282 casos; 7,1%) e Norte (28.433 
casos; 3,5%). 
 Foram descartados 161.273 casos suspeitos de dengue no 
período. 



Dengue 
Incidência 

 Em 2016, até a SE 13, foram confirmados 244 casos de 
dengue grave e 2.724 casos de dengue com sinais de alarme. 
 No mesmo período de 2015, foram confirmados 731 casos de 
dengue grave e 11.124 casos de dengue com sinais de alarme. 



Dengue 
Zika 

 Por ser transmitido pelo mesmo mosquito vetor cabe saber que 
foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo vírus Zika no país 
a partir de abril de 2015. 
 Em 2016, até a SE 13, foram notificados 91.387 casos 
prováveis de febre pelo vírus Zika no país (taxa de incidência de 44,7 
casos/100 mil hab.), distribuídos em 1.359 municípios, dos quais 
31.616 foram confirmados. 



Dengue 
Sintomas 

 A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar 
doença grave, levando à morte. 
 Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre 
alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, 
acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, 
prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. 



Dengue 
Sintomas 

 Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. 
 Na fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la. 
 A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e 
contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros 
sintomas. 



Dengue 
Tratamento Ocidental 

 Não existe tratamento específico para dengue. 
 O tratamento é feito para aliviar os sintomas. 
 Quando aparecerem os sintomas, é importante procurar um 
serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir bastante 
líquido. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

登革热 
dēng gé rè 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 A Dengue em chinês moderno é identificada pelo nome Deng 
Ge Re (登革热 dēng gé rè) que literalmente significa Febre da 
Dengue, através de um neologismo chinês, no entanto para a prática 
da Medicina Chinesa o ideal é identificar o seu nome dentre o rol de 
doenças chinesas. 





Dengue 
Medicina Chinesa 

 A Dengue pode ser classificada de acordo com diferentes 
nomes na Medicina Chinesa em relação aos possíveis sintomas 
associados, mas normalmente ela aparece como o nome de Wen Re 
Bing (温热病, wēn rè bìng) que pode ser traduzido simplesmente por 
Doença Febril. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 No que tange a compreensão das alterações, doenças, e as suas 
etiologias, a Medicina Chinesa apresenta três principais mecanismos 
causais, conhecidos por fatores patogênicos conforme se segue: 
- Fatores Externos (Wai Yin) ou seja, fatores da natureza; 
- Fatores Internos (Nei Yin) ou seja, fatores emocionais; 
- Fatores Nem Internos Nem Externos (Bu Nei Wai Yin). 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 No Su Wen que é a primeira parte do Imperador Amarelo 
destaca-se esta passagem: 
“五疫之至, 皆相染易, 无问大小, 病状相似” 
“wǔ yì zhī zhì, jiē xiāng rǎn yì, wú wèn dà xiǎo, bìng zhuàng xiāng sì” 
“Na chegada das Cinco Epidemias, em todos os casos é fácil de 
contaminar, não pergunta se é grande ou pequeno, com sintomas 
similares”. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 Zhou Yang Jun na Dinastia Qing diferencia a agressão por 
fator climático de uma doença causada por fatores epidêmicos: 
“一人受之, 则为湿温, 方传遍, 即为疫病” 
“yī rén shòu zhī, zé wèi shī wēn, fāng chuán biàn, jí wèi yì bìng ” 
“Se uma pessoa é afetada, normalmente é Calor Umidade; mas se 
espalhado amplamente, deve ser doença epidêmica”. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 No Wen Re Lun é possível encontrar uma passagem que 
remete à grande velocidade com que os sinais e sintomas das doenças 
epidêmicas podem transformar-se: 
“温邪则热变最速”  
“wēn xié zé rè biàn zuì sù” 
“No patogênico Morno, o Calor se transforma mais rapidamente”.  
 Nesta passagem pode-se ler também que o Calor representa a 
febre, de modo que o texto chinês já remete que nas doenças 
epidêmicas a febre pode se transformar, como por exemplo, subir, 
rapidamente. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 Na boa prática da Medicina Chinesa o primeiro passo é a 
identificação da doença para então passar para a Diferenciação de 
Síndromes.  
 No caso específico da Dengue poucos são os estudos que 
relacionam as práticas e teorias da Medicina Chinesa, sendo que a 
grande maioria está publicado apenas em chinês. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 Pesquisadores de Guangzhou34 analisaram 201 pacientes e 
apresentaram as seguintes síndromes encontradas em ordem 
decrescentes: 
• Obstrução de Calor Umidade 
• Afecção combinada do Wei e do Qi 
• Calor penetrando na camada do Qi 
• Toxidade aprisionando-se no Pericárdio 
• Colapso repentino do Yang Qi. 



Dengue 
Medicina Chinesa 

 Antes do tratamento em si a Medicina Chinesa busca por 
estabelecer o mais adequado princípio de tratamento. 
 Wu You Ke que destaca: 
“大凡客邪贵乎早逐...早拔去病根为要耳” 
“dà fán kè xié guì hū zǎo zhú ... zǎo bá qù bìng gēn wèi yào ěr” 
“Para todos os patogênicos visitantes ... o mais importante é expulsar 
o mais cedo possível”.  
 Neste sentido já se pode observar a visão de afastar o fator 
patogênico e no caso da Dengue, remete-se com destaque ao Calor. 



Dengue 
Acupuntura 

 Dr. Jiang, profissional que viveu por 3 anos no Suriname, 
apresentou uma série de 36 casos de Dengue tratados com técnicas de 
acupuntura naquele país. 
 Segundo o pesquisador, todos os casos responderam 
satisfatoriamente ao tratamento que implicava no uso da técnica de 
ventosa associada a sangria do ponto VG14 (Dazhui) em dias 
alternados, além de agulhamento nos pontos IG4 (Hegu), IG11 
(Quchi) e E36 (Zusanli) diariamente com técnica de dispersão por 15 
minutos. 
 O tratamento era aplicado por 4 vezes. 



Dengue 
Fitoterapia Chinesa 

 Em 2008 o Dr. Xia e sua equipe apresentaram os dados do 
tratamento de 125 de pacientes com Dengue mediante uma 
formulação chinesa padronizada conhecida como Fórmula consensual 
nº1 para Dengue cuja composição era: 
huá shí 30g,   yì yǐ rén 20g,   chǎo mài yá 20g, 
xìng rén 15g,   fǎ bàn xià 15g,  huáng qín 15g,  
zhī mǔ 15g,   zhú rú 15g,   bái zhú 15g,  
bái dòu kòu 15,  hòu pò 6g,   gān cǎo 5g. 
 Os autores descrevem que 119 pacientes foram curados e 6 
apresentaram grande melhora. 



Dengue 
Fitoterapia Chinesa 

 Além dos estudos com tratamentos dos pacientes, há também 
pesquisas relacionadas com a ação de ervas da Fitoterapia Chinesa 
sobre o vírus da Dengue e sua transmissão. 
 Nesta linha Sharma e sua equipe demonstraram que o extrato 
da folha Qing Hao (Artemisia annua) apresenta um forte efeito 
larvicida contra os mosquitos vetores da Dengue, assim como da 
malária.  



Dengue 
Medicina Chinesa 

 A cuidadosa análise dos princípios da Medicina Chinesa, 
assim como detalhado conhecimento do quadro clínico e 
fisiopatologia da Dengue, permite uma releitura desta doença sobre a 
ótica e teorias da Medicina Chinesa. 
 Assim é possível o estabelecimento de princípios terapêuticos 
e abordagens clínicas mais efetivas para enfrentar esta doença. 



温病条辨 wēn bìng tiáo biàn, Wu Ju Tong 

学医不精, 
不若不学医也. 

xué yī bù jīng, 
bù ruò bù xué yī yě. 

“Estudar Medicina sem refinamento, 
é como não estudar Medicina” 

 

“Se você estuda Medicina, mas não é meticuloso, 
Seria melhor não estudar Medicina.” 

Dr. Stephen Boyanton, PhD 
 

“É melhor Nunca estudar Medicina que 
estudar Medicina sem Perfeição.” 

Drª. Lorraine Wilcox, PhD 



Obrigado!!! 
www.ebramec.com.br 

regis@ebramec.com.br 
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