
II Congresso Brasileiro 

de Medicina Chinesa 

Fitoterapia Chinesa 

Aplicada na Insônia 

Material elaborado pelo corpo docente da EBRAMEC / CIEFATO 

Para os cursos da Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Direção Geral: Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho 

Fitoterapia 
Insônia 



Introdução 
Insônia 

 Os transtornos primários do sono se subdividem em 

dissonias (caracterizadas por produzir sonolência diurna 

excessiva ou dificuldade para iniciar e/ou manter o sono) e em 

parassonias (caracterizadas pela presença de condutas anormais 

associadas ao sono, tal como é o caso do sonambulismo e 

sonilóquia). 
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Introdução 
Insônia 

 Dentro das dissonias se encontra a insônia, cujas 

características fundamentais são a dificuldade para iniciar ou 

manter o sono e a sensação de não ter tido um sono reparador 

durante período não inferior a 1 mês. 

 Sendo considerada crônica, quando ocorre por mais de 6 

meses, com sintomas 3 ou mais vezes por semana, 

acompanhados de problemas durante o dia. 
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Introdução 
Insônia 

 Insônia é uma queixa de sono muito comum, com uma 

prevalência de cerca de 30-35 % da população, sendo descrita 

pela Sociedade Brasileira de Sono (2003), como: 

“dificuldade em iniciar e/ou manter o sono, presença de sono 

não reparador, ou seja, insuficiente para manter uma boa 

qualidade de alerta e bem-estar físico e mental durante o dia, 

com o comprometimento consequente do desempenho nas 

atividades diurnas.” 
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Introdução 
Insônia 

 No ano de 2003 foi publicado o I CONSENSO 

BRASILEIRO DE INSÔNIA, o qual relacionou a freqüência das 

conseqüências e co-morbidades da insônia com o seu tempo de 

duração. 

 Na insônia crônica, de longa duração, observam-se mais 

sintomas cognitivos e alteração do humor, irritabilidade, redução 

do desempenho acadêmico e profissional, redução da 

concentração e da memória. 

 Além do que, a insônia e a fadiga aumentam, 

significativamente, o risco de acidentes de trabalho, domésticos 

e de trânsito. 
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Introdução 
Insônia 

 A insônia pode ser classificada de acordo com o período 

em que os sintomas se manifestam: 

• Inicial: dificuldade em iniciar o sono por um período maior 

que 30 minutos; 

• Intermediária ou de Manutenção: despertar(es) no meio da 

noite com dificuldade de reiniciar o sono; 

• Final: despertar precoce. 
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Introdução 
Insônia 

 A insônia pode também ser classificada de acordo com a 

sua causa: 

• Insônia Primária 

• Insônia Secundária 
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Introdução 
Insônia 

 Insônia Primária: 

• Insônia Psicofisiológica; 

• Insônia paradoxal ou impercepção do sono; 

• Insônia Idiopática 
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Introdução 
Insônia 

Insônia Psicofisiológica 

 

 Nenhuma evidência de outras desordens médicas ou 

psiquiátricas que poderiam ocasionar um distúrbio no sono; 

 Apreensão: medo de ser incapaz de dormir 

frequentemente leva a ansiedade na qual, quanto mais se luta 

para dormir, menor controle se tem sobre si mesmo; 

 Tensão somática: supostamente nasce da internalização 

de conflitos psicológicos. 
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Introdução 
Insônia 

Insônia Paradoxal 

 

 “Pseudoinsônia"  ou " insônia experimental" ; 

 Não é confirmada pelos registros da polissonografia; 

 Discrepância entre as medidas subjetivas e objetivas do 

sono. 
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Introdução 
Insônia 

Insônia Idiopática 

 

 Incapacidade de obter um sono adequado durante a vida;  

 Iniciada na infância;  

 Forma mais persistente de insônia; 

 Não está ligada a nenhum trauma psicológico infantil ou 

problemas médicos; 

 Provavelmente resulta de uma anormalidade dos 

mecanismos neurológicos controladores do sistema sono-vigília. 
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Introdução 
Insônia 

Insônia Secundária: 

 

 Insônia associada a desordens psiquiátricas; 

 Insônia associada com condições médicas; 

 Insônia associada com a dependência de álcool ou 

drogas; 

 Insônia associada a fatores ambientais; 

 Insônia associada a outros distúrbios do sono. 
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Medicina Chinesa 
Introdução 

 A Medicina Chinesa possui uma visão bastante peculiar 

do corpo humano, de todas as suas relações com o meio externo 

e consigo mesmo. 

 As doenças são interpretadas como sendo causadas, 

principalmente, por fatores externos e fatores internos, fatores 

estes que impedem o funcionamento adequado dos Órgãos e 

Vísceras (Zang Fu) e a circulação de Qi e de Sangue (Xue) pelo 

corpo, principalmente através dos Canais e Colaterais (Jing 

Luo), onde estão localizados os pontos de acupuntura. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 A Insônia é uma doença da Medicina Chinesa, assim 

como um sintoma comum em diversas doenças, sendo esta a 

primeira e importante diferenciação a ser feita, para depois 

partirmos para a Diferenciação de Síndromes. 

不寐 bù mèi 

不眠 bù mián 

不睡 bù shuì 

失眠 shī mián 

无眠 wú mián 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 A insônia para a Medicina Chinesa, dentre outros fatores 

causais, está relacionada com excesso de ansiedade e de trabalho 

prejudicando as funções do Coração (Xin) e do Baço (Pi); 

interrupção nas funções fisiológicas de coordenação entre o 

Coração (Xin) e o Rim (Shen); hiperatividade do Yang do 

Fígado (Gan) devido a uma deficiência do Yin; deficiência do Qi 

do Coração (Xin) e da Vesícula Biliar (Dan); desordem do Qi do 

Estômago (Wei); etc. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 Uma obra clássica Chinesa escrita em 1624, o Jing Yue 

Quan Shu (Trabalhos Completos de Jing Yue), importante 

apresentação sistemática sobre as teorias, diagnóstico, métodos 

de tratamento e discussões clínicas sobre várias doenças, 

apresenta no capítulo sobre a insônia, a seguinte passagem: “... o 

sono se origina do Yin e é governado pela Mente (Shen). O sono 

vem de uma Mente (Shen) tranquila e a insônia vem de uma 

intranquilidade da Mente (Shen)...” 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 Os conceitos clássicos, da Medicina Chinesa, de Yin e 

Yang representam opostos complementares. De modo que o Yin 

está associado com frio, quietude, escuridão, repouso, noite, 

sono. Enquanto que o Yang está associado com calor, 

movimento, claridade, atividade, dia, vigília. 

 Assim, é possível perceber a relação da insônia, segundo 

a Medicina Chinesa, com uma falta relativa de Yin, ou seja, uma 

falta de repouso, noite, sono. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 Segundo as teorias da Medicina Chinesa, o Coração 

(Xin) é o responsável, governante, da Mente (Shen), sendo assim 

é o Órgão (Zang) mais envolvido nos casos de pacientes 

portadores de insônia e aquele que deve ser tratado direta ou 

indiretamente. Além disto, pontos e ervas que estimulam a 

Mente (Shen) devem ser sempre considerados nestes pacientes. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 Para o devido tratamento da insônia há necessidade de 

uma correta Diferenciação de Síndromes. Há algumas pequenas 

divergências na apresentação das Síndromes, no entanto quatro 

delas são amplamente mencionadas enquanto outras são 

mencionadas com menor frequência.  
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Medicina Chinesa 
Insônia 

 Na sequência abaixo são apresentas as Síndromes, desde 

as mais citadas até as menos citadas: 
• Deficiência do Coração e do Baço (Xin Pi Liang Xu); 

• Hiperatividade do Fogo devido a Deficiência do Yin (Yin Xu Huo 

Wang); 

• Ascensão do Fogo Excessivo do Fígado (Gan Huo Shang Rao); 

• Desordem do Qi do Estômago (Wei Qi Bu He); 

• Deficiência do Coração e da Vesícula Biliar (Xin Dan Liang Xu); 

• Desarmonia entre o Coração e o Rim (Xin Shen Bu Jiao); 

• Calor Mucosidade agredindo o Coração (Tan Re Xin Rao); 

• Fogo Exuberante do Coração (Xin Huo Sheng). 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

 a 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

 Mediante uma ampla e criteriosa análise das substâncias 

no decorrer de toda a história da fitoterapia chinesa, as ervas 

foram avaliadas e observadas com relação aos seus efeitos e 

características terapêuticas. 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

Natureza 

 As Naturezas das ervas 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 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

Sabores 

 Cada fitoterápico 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 fitoterápico. 

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 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

Direcionamento 

 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 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 

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. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 

Gui Pi Tang, An Shen Ding Zhi Wan, and Wen Dan Tang 

 

Results show that MDR is the most efficient method to predict 

the effective herbal combinations. Using the MDR model, we 

identified several combinations of herbs with 100% positive 

outcomes, such as  

 

stir-fried spine date seed, Szechwan lovage rhizome, and 

prepared thinleaf milkwort root; 

 

 white peony root, golden thread, and stir-fried spine date seed; 

 

 and Asiatic cornelian cherry fruit with fresh rehmannia. 
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Medicina Chinesa 
Insônia 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

酸枣仁 suān zǎo rén 

 

Nome Farmacêutico: Semen Zizyphi Spinosae 

Nome Científico: Ziziphus jujuba Mill. Var. spinosa 

Sabor: Doce 

Natureza: Neutra 

Associações: Coração e Fígado 

Ações: Nutre o Coração e acalma a Mente (Shen); Previne 

transpiração. 

Dose: 10-18g, máximo de 30g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

酸枣仁 suān zǎo rén 

Sugestão adicional: 

Aplicação fitoterápica externa em acupuntura. 

Estímulo de Shenmen, Endócrino, Coração, Rim e Cérebro, 2 

pontos por vez, mantidos por 5 dias, com estímulo por pressão 

de 3 a 5 minutos antes de dormir. 

Antes de aplicar as sementes, deixar as sementes em água quente 

para retirar a pele, então dividir ao meio e aplicar a face plana 

sobre os pontos. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

茯苓 fú líng 

 

Nome Farmacêutico: Poria 

Nome Científico: Poria cocos 

Sabor: Doce, sem sabor 

Natureza: Neutra 

Associações: Coração, Baço e Rim 

Ações: Promove a urina e resolve a Umidade; Fortalece o Baço; 

Acalma a Mente (Shen). 

Dose: 10-15g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

夜交藤 yè jiāo téng 

 

Nome Farmacêutico: Caulis Polygoni Multiflori 

Nome Científico: Polygonum multiflorum Thumb. 

Sabor: Doce, levemente amarga 

Natureza: Neutra 

Associações: Coração e Fígado 

Ações: Nutre o Coração e acalma a Mente (Shen); Abre os 

Canais e Colaterais e dissipa o Vento. 

Dose: 15-30g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

甘草 gān cǎo 

 

Nome Farmacêutico: Radix Glycirrhizae 

Nome Científico: Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

Sabor: Doce 

Natureza: Neutra 

Associações: Baço, Estômago, Pulmão e Coração 

Ações: Tonifica o Baço e beneficia o Qi; Umedece o Pulmão e 

para a tosse; Alivia a dor; Limpa o Calor e elimina toxinas; Trata 

intoxicação; Harmoniza outras ervas. 

Dose: 3-10g, máximo de 15-30g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

白芍 bái sháo 

 

Nome Farmacêutico: a 

Nome Científico: a 

Sabor: a 

Natureza: a 

Associações: a 

Ações: a 

Dose: 3 
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Fitoterapia Chinesa 
Insônia 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

远志 yuǎn zhì 

 

Nome Farmacêutico: Radix Polygalae 

Nome Científico: Polygala tenuifolia Willd. 

Sabor: Azedo, Amargo 

Natureza: Levemente Morna 

Associações: Pulmão e Coração 

Ações: Pacifica o Coração e acalma a Mente (Shen); Expele 

Mucosidade e abre os orifícios; Expele Mucosidade do Pulmão; 

Reduz abcesso e dissipa inchaços. 

Dose: 3-9g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

川芎 chuān xiōng 

 

Nome Farmacêutico: Rhizoma Ligustici Chuanxiong 

Nome Científico: Ligusticum chuanxiong Hort. 

Sabor: Azedo 

Natureza: Morna 

Associações: Fígado, Vesícula Biliar e Pericárdio. 

Ações: Ativa o fluxo de Qi e Sangue; Dispersa o Vento e alivia 

dor. 

Dose: 3-10g 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

黄连 huáng lián 

 

Nome Farmacêutico: Rhizoma Coptidis 

Nome Científico: Coptis chinensis Franch. 

Sabor: Amargo 

Natureza: Fria 

Associações: Coração, Fígado, Estômago e Intestino Grosso. 

Ações: Limpa o Calor e seca a Umidade; Seda o Fogo; Limpa o 

Fogo tóxico. 

Dose: 2-10g, máximo de 15g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

山茱萸 shān zhū yú 

 

Nome Farmacêutico: Fructus Corni 

Nome Científico: Cornus officinalis Sieb. Et Zucc. 

Sabor: Azedo 

Natureza: Levemente Morna 

Associações: Rim e Fígado 

Ações: Tonifica o Rim e o Fígado; Retém a Essência e os 

Líquidos Corporais. 

Dose: 6-12g. 

Fitoterapia 
Insônia 



Fitoterapia Chinesa 
Ervas 

生地黄 shēng dì huáng 

 

Nome Farmacêutico: Radix Rehmanniae 

Nome Científico: Rehmannia glutinosa Libosch. F. 

Sabor: Doce, Amargo 

Natureza: Fria 

Associações: Coração,  Fígado e Rim 

Ações: Limpa o Calor e refresca o Sangue; Nutre o Yin e 

promove a geração de Líquidos Corporais. 

Dose: 10-30g, máximo 100g. 
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Fitoterapia Chinesa 
Fórmulas 

酸枣仁汤 suān zǎo rén tāng  
 
Suan Zao Ren  50,0 % 
Doce, azeda e neutra Nutre o Yin do Coração, o Sangue do Fígado e 
acalma o espírito; 
Fu Ling  17,0 % 
Doce, branda e neutra Tonifica o Baço e acalma o espírito; 
Zhi Mu   17,0 % 
Amarga, doce e fria Nutre o Yin, dispersa o calor e umedece a secura 
interna; 
Chuan Xiong  8,3 % 
Picante e morna Regula o Sangue do Fígado ao fazer que este circule 
livremente; 
Gan Cao  8,3 % 
Doce e neutra Harmoniza o Aquecedor Médio e a ação dos outros 
ingredientes contidos na fórmula 
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Fitoterapia Chinesa 
Fórmulas 

酸枣仁汤 suān zǎo rén tāng  
 
Ação da fórmula: 
- Nutre o Sangue e acalma o espírito. 
- Dispersa o calor e elimina a irritabilidade. 
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Fitoterapia Chinesa 
Fórmulas 

归脾汤 guī pí tāng  
Ação da fórmula: 

- Fortalece o Qi e nutre o Sangue. 

- Fortalece o Baço, nutre o Coração e acalma o espírito. 

Dang Shen  13,8%      Mu Xiang  3,5% 

Fu Shen  13,8%     Bai Zhu  13,8% 

Suan Zao Ren 13,8%     Gan Cao  3,5% 

Yuan Zhi  6,9%     Long Yan Rou 13,8% 

Dang Gui  6,9%     Huang Qi  10,2% 
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Fitoterapia Chinesa 
Fórmulas 

温胆汤 wēn dǎn tāng  
Ação da fórmula: 

- Regula o Qi e dissolve a Mucosidade; 

- Limpa o Calor na Vesícula Biliar; 

- Harmoniza a Vesícula Biliar e o Estômago. 

Ban Xia  16,26% 

Chen Pi  24,39% 

Da Zao  2,44% 

Fu Ling  11,38% 

Sheng Jiang  2,44% 

Suan Zao Ren 4,07% 

Zhi Gan Cao  6,5% 

Zhi Shi  16,26% 

Zhu Ru  16,26% 
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Dietoterapia Chinesa 

Coração e Rim 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) 

Dietoterapia 
Chinesa 



Dietoterapia Chinesa 

Coração e Rim em desarmonia 

 

Receitas Dietéticas: 

•Suco 

10 unidades de Dazao + 20g de Gouqizi 

Dazao: tonifica o Sangue e acalma a Mente (Shen). Diminui a 

irritabilidade e a instabilidade emocional. 

Gouqizi: Tonifica o Yin do Rim e nutre o Sangue. 
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Terapia por Saco de Erva 
药袋法 yào dài fǎ  

Exemplo: Insônia 

菊花 jú huā  Flos Chrysanthemi 

Picante, Doce, Amargo - Fresca - Pulmão, Fígado 

萱草根 xuān cǎo gēn Radix Hemerocallis 

Doce - Fresca - Baço, Pulmão 

 Acondicionar 500g das ervas acima em um travesseiro 
terapêutico (药枕 yào zhěn). O paciente deve colocar o travesseiro 
na cama 30 minutos antes de se deitar e retirar da cama na manhã 
seguinte, devendo guardar em um saco plástico até o uso de noite. 
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Obrigado! 

谢谢! 
regis@ebramec.com.br 

www.ebramec.com.br 
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