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Medicina Chinesa
Tratamento

A Medicina Chinesa baseia os tratamentos nos Diagnóstico
das Doenças e Diferenciação de Síndromes e não apenas nas doenças
ocidentais.

Através de uma visão integral do ser humano, com base em
uma criteriosa análise dos mais diversos sinais e sintomas
apresentados pelo paciente, direta ou indiretamente associados com a
sua queixa principal, é que o tratamento é direcionado.



Medicina Chinesa
Ramos

Para o tratamento de pacientes, o praticante de Medicina
Chinesa deve lançar mão de diferentes abordagens, o que faz com que
sejam conhecidos os seus diversos ramos:

•Acupuntura e Moxabustão;

•Fitoterapia Chinesa

•Dietoterapia Chinesa

•Massoterapia Chinesa (Tui Na)

•Artes Corporais Chinesas (Qi Gong, Tai ji Quan)





汤药攻其内，
针灸攻其外，

则病无所逃矣。

Fitoterapia em Decocção ataca o Interior,

Acupuntura e Moxabustão ataca o Exterior,

Então a Doença não tem local para fugir.

Bèi Jí Qiān Jīn Yào Fāng, Volume 29

Por Sūn Sī Miǎo (581-682)



中药 zhōng yào
Fitoterapia Chinesa 



Fitoterapia Chinesa
Definição

A Fitoterapia Chinesa é o principal ramo da Medicina Chinesa
e onde, principalmente, ervas, além de partes de animais e minerais,
são empregadas por suas qualidades terapêuticas e preventivas, sendo
uma importantíssima modalidade terapêutica para o tratamento de
doenças, prevenção de doenças e promoção da longevidade com
qualidade de vida.



Fitoterapia X Dietoterapia
Ditado

葯食同源
yào shí tóng yuán

Remédios (fito) e alimentos tem uma fonte comum.

Este ditado nos recorda que os alimentos e os medicamentos que
utilizamos na Medicina Chinesa possuem uma origem bastante íntima
e que em alguns casos a diferença entre um e outro se dá apenas em
relação ao uso, mas tanto uns como os outros devem ser utilizados
para benefício das pessoas.



Introdução
Fitoterapia Chinesa

É importante destacar que o ideograma para Decocção,

principal preparo da Fitoterapia Chinesa, é o mesmo ideograma para

Sopa, destacando novamente a associação entre Fitoterapia Chinesa e

Dieoterapia Chinesa.

汤 湯
tāng



Introdução
Fitoterapia Chinesa



Fitoterapia X Dietoterapia
Conceitos

A Fitoterapia e a Dietoterapia Chinesa possuem diversas
características similares, no entanto a abordagem é essencialmente
diferente.

Na Dietoterapia Chinesa a substância é empregada como parte
do processo de alimentação da pessoa, seja como comida seja como
bebida.

Já na Fitoterapia Chinesa a substância é empregada como um
medicamento natural em si e não como parte da alimentação.



Fitoterapia X Dietoterapia
Conceitos

Diversos poderiam ser o exemplo prático para esta
diferenciação, mas o emprego da Hortelã.



Dietoterapia Chinesa
Alimentos - Temperos

Hortelã

薄荷 bò hé

Sabor: Picante

Natureza: Fresca

Associações: Pulmão e Fígado

Ações: Dispersa o Vento Calor, limpa a cabeça, melhora a visão,

libera o fluxo de Qi, alivia coceira.



Dietoterapia Chinesa
Alimentos - Temperos

Hortelã

薄荷 bò hé



Acupuntura
Teoria de Canais

Os Canais e Colaterais (Jing Luo) apresentam características
próprias e funções específicas. Eles desempenham um papel
importante no relacionamento entre os Órgãos e as Vísceras (Zang Fu),
e o exterior do corpo. Dentre as principais funções dos Canais e
Colaterais (Jing Luo) destacam-se:

Transporte de Qi e Sangue (Xue);

Formação dos tecidos;

Via para as ervas;

Integração entre o Yin e o Yang;

Via de tratamento;

Expulsão e interiorização dos agentes patogênicos.



Acupuntura + Fitoterapia
Teoria de Canais

De acordo com o conhecimento da Acupuntura e das bases da
Fitoterapia Chinesa é possível o emprego conjugado, o que traz
resultados ainda melhores para os pacientes.

Esta combinação pode ser ainda de forma que ervas sejam
aplicadas em pontos de acupuntura, por exemplo.

Quando as devidas substâncias são aplicadas a seus Canais ou
pontos relacionados, elas irão fortalecer a capacidade de regulagem
corporal e ajustar as alterações dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) e
Canais, de modo a tonificar o que está mais fraco e a dispersar o que
está mais forte.



Fitoterapia Chinesa
Conceitos

Para uma boa compreensão e, posterior, utilização das ervas e
alimentos devemos conhecer as principais características inerentes a
cada um deles, como:

•Natureza;

•Sabor;

•Direcionamento;

•Associação com Canais (Órgãos e Vísceras);

•Toxicidade.



Fitoterapia Chinesa
Conceitos

Natureza ou Temperatura

As Naturezas dos alimentos podem ser basicamente associadas
com as características Yin e Yang e serem empregadas para o
tratamento dos desequilíbrios destes aspectos no paciente.

Quente 热 rè

Morna 温 wēn

Neutra 平 píng

Fresca 凉 liáng

Fria 寒 hán



Fitoterapia Chinesa
Textos Clássicos

素问, sù wèn Capítulo 74

No capítulo 74 do Su Wen, parte do Huang Di Nei Jing afirma-se que

“distúrbios de natureza quente devem ser resfriados e distúrbios de

natureza fria devem ser aquecidos”.

A partir dessas informações, já se pode delinear algumas das situações

clínicas em que cada substância irá ser utilizada.



Fitoterapia Chinesa
Conceitos

Sabores

Cada erva ou alimento possui como característica um sabor
específico, sabor este que pode ser de direta percepção e associação, ou
de associação indireta devido aos efeitos gerados por este alimento.

Picante 辛 xīn

Doce 甘 gān

Azedo 酸 suān

Amargo 苦 kǔ

Salgado 咸 xián

Suave 淡 dàn

Adstringente 涩 sè

Aromático (芳) 香 (fāng) xiāng



Fitoterapia Chinesa
Textos Clássicos

灵枢 líng shū, Capítulo 78

五味, 酸入肝, 辛入肺, 苦入心, 甘入脾, 咸入肾, 淡入胃, 是谓五味
wǔ wèi, suān rù gān, xīn rù fèi, kǔ rù xīn, gān rù pí, xián rù shèn, dàn rù wèi,

shì wèi wǔ wèi

Nos cinco sabores, o azedo entra no Fígado, o picante entra no

Pulmão, o amargo entre no Coração, o doce entra no Baço, o salgado

entra no Rim, o insípido entra no Estômago, isso é o que se fala por

cinco sabores.



Fitoterapia Chinesa
Relações



Dietoterapia Chinesa
Textos Clássicos

Sabores

Na tabela abaixo podemos encontrar um resumo das funções
relacionadas com cada um dos sabores.

Sabor Função

Picante Libera a superfície, envia para fora, move Qi e o Sangue (Xue)

Doce Tonifica as Deficiências, harmoniza as ervas de uma fórmula

Azedo Estabiliza e fecha, reduz e previne a perda de líquidos

Amargo Seda o Calor, purga o Fogo, drena para baixo, seca a Umidade

Salgado Purga o Excesso, amolece a solidez, facilita as funções do Rim

(Shen)

Suave Promove a diurese

Adstringente Estabiliza e fecha, reduz e previne a perca de líquidos



Fitoterapia Chinesa
Conceitos

Tropismo de Canais

As ervas, segundo os conhecimentos da Medicina Tradicional
Chinesa, apresentam relações com os Canais e Colaterais (Jing Luo) e
as diversas partes do corpo, incluindo os Órgãos e Vísceras (Zang Fu).

Com a observação e a experiência clínica, identificou-se quais
as ervas que, através da interpretação de seus efeitos terapêuticos,
exercem influência indireta sobre determinados Canais, indicando-se
assim seus efeitos indiretos.



Fitoterapia Chinesa
Conceitos

Tropismo de Canais

Na prática das Terapias Externas esta característica se torna
extremamente importante, ainda mais no que diz respeito às
substâncias atuarem como guias para outras.



Fitoterapia Chinesa
Direção

Atuação nos Canais e no Corpo

Quando ingeridas, as ervas possuem tendências que irão se

manifestar nos canais, no corpo gerando reações específicas em cada

caso, relacionando-se aos diferentes estados de síndromes no

organismo humano. Para o melhor uso das informações desta

categoria, o praticante deve conhecer a característica de

direcionamento da própria alteração a ser tratada.

•Ascendente 上 shàng

•Descendente 下 xià

•Para fora 外 wài

•Para dentro 内 nèi



Fitoterapia Chinesa
Direção

Atuação nos Canais e no Corpo

- Ascendentes: atuam para cima.

- Para Fora: atuam para fora.

*Suas funções consistem em ativar o Yang, induzir à
transpiração e dispersar o Vento e Frio.

- Descendentes: atuam para baixo.

- Para Dentro: atuam para dentro.

*Suas funções consistem em tranquilizar, causar contração,
aliviar tosse, interromper vômito e promover a diurese e purgação.



Fitoterapia Chinesa
Direção

Atuação nos Canais e no Corpo

Da mesma forma que sua direção irá referir no que a erva irá
atuar, suas naturezas e sabores possuem tendências onde:

Ascendente e Para Fora: natureza - Morna e Quentes / sabor – Picante
e Doce;

Descendente e Para Dentro: natureza – Fresca e Fria / sabor – Azedo,
Amargo e Salgado;

Da mesma forma, as matérias suaves e aromáticas (flores e
folhas) são ascendentes e flutuantes enquanto as matérias pesadas e
adstringentes (sementes, cascas e frutos) são descendentes e
penetrantes.



Fitoterapia Chinesa
Tratamento

Ao iniciarmos o tratamento pela Fitoterapia Chinesa, é
necessário além do critério de diagnóstico preciso de síndromes e
sintomas, escolher a categoria da erva a ser utilizada (uma ou mais), e
a forma que será administrada (decocção, chá, escalda pés, unguento,
cápsula, pó...).

Sendo assim, cada matéria médica possuirá sua ação, canais
onde irá atuar, sabor, natureza, direção e função de tratamento.



Fitoterapia Chinesa
Combinações

Os princípios de combinação das substâncias na Medicina

Chinesa introduzem parâmetros para a composição de uma prescrição

ou fórmula. Tradicionalmente estes parâmetros são expresso em

termos de uma hierarquia feudal.



Fitoterapia Chinesa
Combinações

•君 Jun, o Imperador: É o ingrediente de ação principal e que dirige

as operações;

•臣 Chen, o Ministro: Auxilia o Imperador a produzir o efeito

desejado, potencializando o seu efeito;

•使 Shi, o Emissário: Direciona o efeito, concentrando o mesmo em

um órgão, num sistema, ou numa parte do corpo;

•佐 Zuo, os Assistentes: “Temperam” e corrigem a ação de maneira a

impedir todo e qualquer efeito secundário ou tóxico.



世无难治之疾，有不善治之医；
药无难代之品，有不善代之人。

No mundo não há doenças difíceis de tratar,

Há médicos que não são bons no tratamento;

Nas ervas não há substâncias difíceis de substituir,

Há pessoas que não são boas na substituição.

Chǔ Shì Yí Shū

Chǔ Chéng



Fitoterapia Chinesa

辛温解表药

Xin Wen Jie Biao Yao

Substâncias Picantes e Mornas que

Resolvem a Superfície



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

桂枝
Guì Zhī

Ramulus Cinnamomi

Cinnamomun cassia



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

Características

Sabor: Picante e Doce

Natureza: Morna

Canais: Coração, Pulmão e Bexiga

Comentários: Potência moderada,

desbloqueia o Yang, aquece canais,

alivia dores nas extremidades mais altas,

aquece peito, Chong Mai para tratar

Sindrome Bi



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

Funções

• Alivia o exterior através da diaforese.

• Aquece e abre os Canais e Colaterais.

• Aquece o Yang para eliminar Água ou Retenção de Mucosidade.

• Aquece o Yang no peito.

• Aquece o Yang no Chong Mai e Ren Mai para restaurar a

menstruação normal.



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

Dosagem de referência

• 5 a 10g (máx. 30g)

Precauções

• Pacientes com risco de sangramento, grávidas ou hipermenorréia.

• Deficiência de Yin, excesso de Yang e desordens com excesso de

calor.



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

Preparações

• Decocção.

• Pílula

• Pó



Guì Zhī
Substâncias que Liberam a Superfície

肉桂 Ròu Guì
Cortex Cinnamomi

• Categoria: Substâncias que Aquecem o

Interior.

• Sabor: Picante, Doce

• Natureza: Quente

• Canais: Coração, Fígado, Rim, Baço,

Bexiga

Funções

• Consolida Fogo e fortalece Yang,

expele Frio e alivia dor, aquece Canais e

Colaterais.



Acupuntura + Fitoterapia
Integração Clínica

Pontos associados:

IG4 VG20

P7 IG20

P5 VC3

P9 VC5

VB20 VC6

F3 VC8 (moxa)

E36 VC12

R3 VC17



知针知药，固是良医，
此言针灸与药之相须也。

Conhecendo Acupuntura e Conhecendo Fitoterapia,

Certamente é um bom Médico,

Por isso é dito que Acupuntura e Moxabustão e 

Fitoterapia necessitam-se mutuamente.

Zhēn Jiǔ Zī Shēng Jīng, Volume 2

Wáng Zhí Zhōng (960)



Acupuntura + Fitoterapia
Integração Clínica
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