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温故而知新 
可以为师矣 
wēn gù ér zhī xīn 
kě yǐ wèi shī yǐ  

“Revisando o antigo e conhecendo o novo, 
pode-se tornar um professor” 

 
孔夫子 kǒng fū zǐ  Confúcio 





Introdução 
 

“Os quatro grandes clássicos são a raiz da Medicina Chinesa. E 
nenhum dos grandes mestres históricos da Medicina Chinesa deram 
suas inestimáveis contribuições para a Medicina Chinesa sem estudá-
los com grande profundidade. Infelizmente, hoje em dia, algumas 
escolas de Medicina Chinesa pensam que os quatro clássicos são 
desatualizados e elas negligenciam ou diminuem o ensinamento deles. 
Como resultado, os padrões clínicos da Medicina Chinesa deterioram 
rapidamente e progressivamente como um rio fluindo de sua fonte. Eu 
não sou contra o ensino da medicina moderna para os estudantes de 
Medicina Chinesa. Entretanto, não podemos negligenciar a raiz da 
Medicina Chinesa.” 

Dr. Deng Tie Tao 邓铁涛, 2006.  



Clássicos da Medicina Chinesa 

 Os quatro grandes clássicos mencionados são: 
• 黄帝内经 huáng dì nèi jīng 

 Clássico Interno do Imperador Amarelo 
•素问 sù wèn, Questões Simples 
•灵枢 líng shū, Eixo Espiritual 
 

• 神农本草经 shén nóng běn cǎo jīng 
 Clássico da Matéria Médica de Shen Nong 
 

• 黄帝八十一难经 huáng dì bā shí yī nán jīng 
 Clássico das 81 Dificuldades do Imperador Amarelo 
 

• 伤寒杂病论 shāng hán zá bìng lùn 
 Tratado da Lesão por Frio e Doenças Variadas 
•伤寒论 shāng hán lùn, Tratado da Lesão por Frio 
•金匮要略 jīn guì yào lüè, Sinopse Importante da Câmara de Ouro 



黄帝内经 
huáng dì nèi jīng 

Clássico Interno do Imperador Amarelo 
•素问 sù wèn, Questões Simples 
•灵枢 líng shū, Eixo Espiritual 
 



神农本草经 
shén nóng běn cǎo jīng 

Clássico da Matéria Médica de Shen Nong 
 O Shen Nong Ben Cao Jing é o mais antigo texto clássico 
relacionado com a Matéria Médica compilado na Dinastia Han Oriental 
(25-220 d.C.), no entanto seu conteúdo acabou perdendo-se com o 
tempo, tendo sido re-compilado mais modernamente por dedicados 
estudiosos à partir de coleta de materiais originais contidos e citados à 
partir de diversos outros textos. 



难经 
nán jīng 

Clássico das Dificuldades 
 Tradicionalmente atribui-se a 
compilação deste clássico a Qi Yu Ren, 
muito conhecido também como Bian 
Que, um importante praticante, quase 
com status míticos, do período dos 
Estados Combatentes (475 a.C. — 221 
a.C.).  



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
•伤寒论 shāng hán lùn, Tratado da Lesão por Frio 
•金匮要略 jīn guì yào lüè, Sinopse Importante da Câmara de Ouro 
 
 O Shang Han Za Bing Lun foi compilado no período final da 
Dinastia Han Oriental (25-220 d.C.) pelo grande Zhang Zhong Jing, 
cujas prescrições e ensinamentos são praticados com altíssimo grau de 
sucesso terapêutico até os dias atuais, o que faz com que Zhang Zhong 
Jing seja considerado um dos mais importantes praticantes da Medicina 
Chinesa de toda a história.  



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
伤寒论 shāng hán lùn 
Tratado da Lesão por Frio 
 Dedica-se a apresentar de forma sistemática a formação, 
evolução, manifestação e tratamento das doenças ocasionadas por Frio 
(não apenas), mediante um método de classificar estas condições de 
acordo com três Yang e três Yin. 
 No decorrer do texto são apresentadas 397 cláusulas e 112 
prescrições fitoterápicas, grande parte ainda em uso hoje em dia, 
destacando a classificação e separação das condições nestas seis 
divisões. 



伤寒杂病论 
shāng hán zá bìng lùn 

Tratado da Lesão por Frio e Doenças Diversas 
金匮要略 jīn guì yào lüè 
Sinopse Importante da Câmara de Ouro 
 Já a segunda parte do grande clássico dedica-se ao estudo e 
análise de doenças variadas, além de apresentar formas diferentes de 
estímulos como o uso combinado de ungüentos e massoterapia para o 
tratamento desde o exterior, sem deixar de lado o grande foco 
terapêutico que é o uso de prescrições fitoterápicas. 



Dificuldades 
Estudo 

 Muitas vezes estudante, praticantes e, até, professores acabam 
por não ler ou não buscar por textos clássicos e utilizam algumas das 
justificativas: 
- Informações desatualizadas ou erradas; 
- Dificuldade de encontrar os textos; 
- Dificuldade de compreender os textos; 
- Textos escritos para chineses, prefiro aqueles para ocidentais; 
- A intenção já basta, desde que bem focada, junto com intuição. 





Shang Han Lun 
Apresentação 

 O Shang Han Lun é o primeiro texto clássico da Medicina 
Chinesa a combinar as teorias Clássicas com o conhecimento e 
experiência clínica aplicada. 
 Ele apresenta de forma sistemática métodos de avaliação e 
tratamentos que permitem o profissional experiente aplicar em uma 
grande gama de condições. 



Shang Han Lun 
Apresentação 

 O Shang Han lun é sem dúvida o texto mais importante na 
tradição chinesa da Fitoterapia. 
 O famoso especialista em Shang Han do século XX Liu 
Duzhou (1917-2001), chama-o de “a alma da Medicina Chinesa” 
(zhongyi zhi hun 中医之魂)” e ele é amplamente visto como a origem 
da prática moderna conhecida por “Diferenciação de Síndromes para 
Determinação do Tratamento (bianzheng lunzhi 辨证论治)”, além de 
ser também descrito como o “ancestral de todos os livros de fórmulas” 
(zhu fangshu zhi zu 诸方书之祖).”  



Shang Han Lun 
Fórmulas Clássicas 



Shang Han Lun 
Apresentação 

 Mas antes de prosseguir o que vem a ser Shang Han? 
 
 Primeiramente temos que ter em mente que este conceito é 
essencial para entender a amplitude e possibilidade de aplicações do 
conteúdo do Tratado do Shang Han. 



Shang Han Lun 
Introdução 

Su Wen Capítulo 53 
气盛身寒, 得之伤寒 
qì shèng shēn hán, dé zhī shāng hán 
Qi abundante e corpo frio, é obtenção de Shang Han (lesão por Frio 
伤寒 shāng hán). 



Shang Han Lun 
Introdução 

Su Wen Capítulo 31 
今夫热病者，皆伤寒之类也。 
jīn fū rè bìng zhě, jiē shāng hán zhī lèi yě. 
De modo geral, Re Bing (Doença de Calor 热病 rè bìng), todas são da 
categoria de Shang Han (Lesão por Frio 伤寒 shāng hán) 



Shang Han Lun 
Introdução 

Nan Jing, 58º Dificuldade 
伤寒有几, 其脉有变不 
shāng hán yǒu jī, qí mài yǒu biàn bù 
Quantos são os Shang Han (Lesão por Frio 伤寒 shāng hán)? Seus 
pulsos apresentam mudanças ou não? 



Shang Han Lun 
Introdução 

Nan Jing, 58º Dificuldade 
然, 伤寒有五, 有中风, 有伤寒, 有湿温, 有热病, 有温病, 其所苦各
不同,  
rán, shāng hán yǒu wǔ, yǒu zhòng fēng, yǒu shāng hán, yǒu shī wēn, yǒu rè bìng, 
yǒu wēn bìng, qí suǒ kǔ gè bù tóng,  
É assim.Há 5 Shang Han (Lesão por Frio 伤寒 shāng hán), há o 
Zhong Feng (Golpe de Vento 中风 zhòng fēng), há o Shang Han 
(Lesão por Frio 伤寒 shāng hán), há o Shi Wen (Umidade Morna 湿
温 shī wēn), há o Re Bing (Doença de Calor 热病 rè bìng), há o Wen 
Bing (Doença Morna 温病 wēn bìng), o sofrimento em cada caso é 
diferente. 



Shang Han Lun 
Introdução 

 Dr. Liu Guo Hui reforça que Shang Han pode ser entendido e 
interpretado de três formas: 
- Doenças ocasionadas por ataque de Vento-Frio; 
- Todas as Doenças contraídas externamente; 
- Todas as Doenças. 



Shang Han Lun 
Introdução 

 “Os métodos estabelecidos por Zhong Jing são o padrão para 
as gerações posteriores abaixo do Céu, você pode pega-los 
emprestados para usar para outros tipos de doenças... No tratamento 
das doenças diversas, não há nenhuma [doença para qual] você não 
pode pegá-los emprestados.” 
Wang Lü (王履, fl. 1332-ca. 1391), 
Coleção sobre retornar aos Clássicos da Medicina 
(Yijing suhui ji 醫經溯洄集) 



Shang Han Lun 
Prefácio 

 O prefácio do Shang Han Za Bing Lun que é atribuído, ao 
menos em boa parte, ao grande Zhang Zhong Jing, apresenta o 
contexto histórico e a motivação que fez com que ele escrevesse esta 
obra, assim como apresenta sua opinião sobre os profissionais 
anteriores e os de sua época. 



Shang Han Lun 
Prefácio 

“Comovido pelo declínio do nosso glorioso passado e pela 
incapacidade em salvar aqueles que sofreram uma morte prematura, 
procurei diligentemente orientação nos ensinamentos dos antigos e 
selecionei amplamente a partir de uma vastidão de fórmulas, enquanto 
utilizei as obras “sù wèn”,“jiǔ juàn”,“bāshíyī nàn”,“yīnyáng dà 
lùn”,“tāi lú yào lù” e “píngmài biànzhèng” para compilar o “shānghán 
zá bìng lùn”num total de dezasseis fascículos; embora esta obra não 
consiga curar todas as doenças, após a observação do paciente fornece 
os meios necessários para compreender a sua origem, se o leitor for 
capaz de usar o que foi compilado, deverá ser capaz de reconhecer 
mais de metade de todos os problemas médicos.” 



Shang Han Lun 
Prefácio 

“Observando o praticante de hoje, não estudam, pensam ou buscam 
apoio nos Clássicos, com a finalidade de desenvolver seus 
entendimentos. Cada um continua suas habilidades familiares, do 
início ao fim obedecem o anterior. Para compreender a doença 
perguntam ao doente, preocupam-se em ficar falando. Após pouco 
tempo de face a face, então apontam a decocção de ervas ... 



Shang Han Lun 
Prefácio 

... Palpam o Cun, mas não chegam no Chi, tocam as mãos mas não 
chegam aos pés. Ren Ying e Fu Yang, não relacionam com as três 
divisões. Na freqüência dos movimentos e manifestações da 
respiração, não preenchem cinqüenta, no pouco tempo não conseguem 
decidir o diagnóstico, como se já nem considerassem os nove 
indicadores ... 



Shang Han Lun 
Prefácio 

... Ming Tang (nariz), Que (entre as sobrancelhas) e Ting (testa) não 
são vistos na inspeção em todos, o que se chama observar por um tubo 
e não ver nada. Se deseja inspecionar e distinguir vida e morte, 
realmente será difícil.” 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

六經 
六经 

liù jīng  



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 Um dos temas de maior confusão dentro do entendimento do 
Shang Han Lun é o conceito de Liu Jing. 
 Infelizmente muitos empregam este termo como associação 
direta a expressão Seis Canais ou Seis Canais Unitários, o que acaba 
por limitar muito a compreensão e aplicação da amplitude do Clássico 
Shang Han Lun. 
 Fique claro que uma tradução direta e literal da expressão 
representaria, de fato, Seis Canais. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 Diferentes estudiosos e profissionais da Medicina Chinesa ao 
longo da história apresentaram a sua visão e interpretação do termo 
Liu Jing, mas praticamente todos sempre destacaram a grande e 
essencial importância da compreensão deste termo. 
 

“A parte mais importante do Shang Han Lun é o Liu Jing. 
A parte mais difícil de se entender no livro também é o Liu Jing.” 

Yun Shu Jue, 1878-1935 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 De fato, Zhang Zhong Jing não menciona sequer uma vez a 
expressão Liu Jing no decorrer do Shang Han Lun. 
 O caracter Jing (经) aparece por cerca de 19 vezes sendo que 
raras dela, de fato, faz referência a Canais e mesmo quando isso 
ocorre é em um sentido mais amplo que apenas dos chamados Canais 
Principais como empregados an Acupuntura. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 Dentre os entendimentos que é possível se fazer da expressão 
Liu Jing, destacam-se: 
• Seis Canais 
• Seis Niveis 
• Seis Estágios 
• Seis Camadas 
• Seis Categorias 
• Seis Conformações 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 Atualmente há uma tendência internacional por empregar o 
termpo Seis Conformações para Liu Jing (Six Conformations). 
 Conformação remete a maneira pela qual se juntam as partes 
de um corpo organizado, o que reforça a associação do termo Liu Jing 
com partes do corpo que são agrupadas de alguma maneira especial. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No primeiro dia de Shang Han (Lesão por Frio 伤寒 shāng hán) o Ju 
Yang recebe e por isso dor cabeça e nuca, rigidez nas lombar e coluna. 
  
Shang Han Lun, Cláusula 1 
Na doença do Tai Yang o pulso fica flutuante (浮 fú), há cefaleias, a 
nuca fica contraída e dolorosa e há aversão ao Frio. 
- febre 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No segundo dia o Yang Ming recebe, o Yang Ming controla a 
musculatura, seu vaso atinge o nariz e se conecta com o olho, por isso 
corpo quente, dor no olho e secura no nariz, não se consegue deitar. 
 
Shang Han Lun, Cláusula 182 
Corpo quente, transpiração espontânea, sem aversão ao Frio, 
contrariamente aversão ao Calor. 
- secura no Estômago, vexação, excesso e dificuldade para evacuar 
- necessariamente febre em maré 
- boca seca, somente com desejo de molhar com água, mas sem desejo 
na garganta 
- excesso leva a fala delirante, deficiência leva a fala balbuciante. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No terceiro dia o Shao Yang recebe, o Shao Yang controla a Vesícula 
Biliar, seu vaso segue pelas costelas e se conecta com a orelha, por 
isso dor no peito e costelas, e surdez.  
 
Cláusula 263 
Doença no Shao Yang, boca amarga, garganta seca, olhos confusos. 
- Plenitude no peito e abaixo das costelas 
- Alternância de Aversão ao Frio e Calor 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No quarto dia o Tai Yin recebe, o vaso do Tai Yin se espalha no 
Estômago, seus colaterais na garganta, por isso plenitude abdominal e 
garganta seca.  
 
Cláusula 273 
Doença no Tai Yin, plenitude abdominal e vômito, sem conseguir 
descer a comida, diarreia espontânea aumentada, dor abdominal 
espontânea e periódica. Se purgar, necessariamente nó rígido abaixo 
do peito. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No quinto dia o Shao Yin recebe, o vaso do Shao Yin passa pelo Rim, 
conecta-se com o Pulmão, liga-se à raiz da língua, por isso secura na 
boca, língua seca e sede.  
 
Cláusula 281 
Doença no Shao Yin, pulso débil (微, wēi) e fino (细, xì), desejo de 
somente dormir. 
- Aversão do Frio 
- corpo enrolado e diarreia, mãos e pés com frio contrário  



Shang Han Lun 
Liu Jing 

Su Wen Capítulo 31 
No sexto dia o Jue Yin recebe, o vaso do Jue Yin segue pela genitália 
externa e se conecta com o Fígado, por isso inquietação e plenitude, e 
retração escrotal. 
 
Cláusula 326 
Doença no Jue Yin, Xiao Ke, Qi subindo e golpeando o Coração, dor 
e Calor dentro do Coração, fome sem desejo de comer, comer leva a 
vomitar vermes, com purgação vem diarreia sem parar. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 As Doenças no Shang Han Lun devem ser estudadas e 
entendidas de forma isolada e na forma com que evoluem, para que 
possa se traçar as estratégias de tratamento, além de compreender 
melhor o prognóstico. 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 As Doenças no Shang Han Lun normalmente podem 
apresentar uma evolução, uma sucessão ao longo das diferentes 
Conformações, não necessariamente tendo de passar por todas. 
• Tai Yang 
• Yang Ming 
• Shao Yang* 
• Tai Yin 
• Shao Yin 
• Jue Yin 



Shang Han Lun 
Introdução 



Shang Han Lun 
Liu Jing 

 A evolução das doenças no Shang Han Lun permite o 
estabelecimento de alguns princípios que norteiam o entendimento da 
condição que afeta o paciente. 
 
Transmissão (Passagem)  传 chuán 
Transformação (Transmutação)  变 biàn 
Ataque Direto    直中 zhí zhōng  
Doença Combinada   合病 hé bìng  
Doença Simultânea   并病 bìng bìng  



Shang Han Lun 
Relevância 

 O Shang Han Lun foi o primeiro a apresentar uma forma 
sistematizada de entendimento e tratamento de Doenças conhecido 
por Li Fa Fang Yao, 理法方药  lǐ fǎ fāng yào 
Princípios – Método – Fórmula – Ervas 
 Os quatro passos básicos do diagnóstico e tratamento: 
• Determinar causa, mecanismo e localização da doença de acordo 

com as teorias e princípios Clássicos; 
• Determinar o princípio do tratamento e do método; 
• Escolher a fórmula; 
• Selecionar as substâncias apropriadas 



Shang Han Lun 
Exemplo de Fórmula 

Tai Yang Zhong Feng, o Yang está flutuante (浮, fú) e o Yin está fraco 
(弱 ruò). Com o Yang flutuante (浮, fú), há febre espontânea. Com o 
Yin fraco (弱 ruò), há transpiração espontânea. Aversão ao Frio, 
aversão ao Vento, febre superficial, nariz entupido e respiração 
ruidosa, vontade de vomitar, Gui Zhi Tang controla. 



Shang Han Lun 
Exemplo de Análise de Fórmula 

Elementos da Fórmula (方元 fāng yuán) 
Guizhi + Gancao: Fortalece o Yang do Defensivo, Coração e Baço 
Shaoyao + Gancao: Fortalece o Nutritivo, especialmente para tratar 
contrações e cãibras musculares 
Shengjiang + Dazao + Gancao: Regular e Apoiar o Qi do Estômago 



Shang Han Lun 
Pesquisa 

O uso moderno de fórmulas de ervas chinesas do Shang-Han Lun 
Chen Fang-Pey, Chen Fun-Jou, Jong Maw-Shiou, Tsai Hui-Lin, Wang Jen-Ren, 

Hwang Shinn-Jang. Chinese Medical Journal 2009;122(16):1889-1894 
 Entre 1999 e 2002, a taxa de prescrição de fórmulas do Shang 
Han Lun foi avaliada, sendo que do total de prescrições deste 
Clássico, 71,31% eram Fórmulas relacionadas com o Tai Yang e 
17,49% eram Fórmulas relacionadas com o Shao Yang. 



Shang Han Lun 
Pesquisa 

Fórmula Shang-Han Taxa de uso  (%) 
Ge-Gen Tang (Tai-Yang) 16.11 

Shao-Yao Gan-Cao Tang (Tai-Yang) 12.97 
Xiao-Qing-Long Tang (Tai-Yang) 11.79 
Ban-Xia-Xie-Xin Tang (Tai-Yang) 10.24 
Xiao-Chai-Hu Tang (Shao-Yang) 9.11 

Zhi-Gan-Cao Tang (Tai-Yang) 4.62 
Gui-Zhi Tang (Tai-Yang) 4.14 

Cai-Hu Jia Long-Gu Mu-Li Tang (Shao-Yang) 3.43 
Cai-Hu Gui-Zhi Tang (Tai-Yang) 3.20 

Si-Ni San (Shao-Yin) 2.76 
Wu-Ling San (Tai-Yang) 2.30 

Da-Chai-Hu Tang (Shao-Yang) 1.86 
Xiao-Jian-Zhong Tang (Tai-Yang) 1.76 

Bai-Hu Tang (Yang-Ming) 1.42 
Ma-Huang Tang (Tai-Yang) 1.40 



Shang Han Lun 
Como Estudar 

• Estudar o texto original na ordem original 
• Prestar atenção aos comentários 
• Notar passagens semelhantes 
 - Se há diferenças, investigar e descobrir por que existem essas 
 diferenças 
• Organizar o seu estudo em torno de padrões 
 - Memorize padrões importantes 
• Organizar o seu estudo em torno de fórmulas 
 - Memorize as fórmulas e os seus padrões de fórmula 
• Esforce-se para compreender cada palavra de cada linha do Shang 
Han Lun 
 

Dr. Stephen Boyanton, PhD 



Shang Han Lun 
Introdução 

玉龙歌 
yù lóng gē 
Canção do Dragão de Jade 
 
LXIII  无汗伤寒泻复溜, 汗多宜将合谷收, 若然六脉皆微细, 金针
一补脉还浮 
wú hàn shānghán xiè fù liū, hàn duō yí jiāng hé gǔ shōu, 
ruò rán liù mài jiē wēi xì, jīn zhēn yī bǔ mài hái fú  
Lesão por Frio sem transpiração R7 (Fuliu) deve-se dispersar, 
Com muita transpiração IG4 (Hegu) deve-se agregar. 
Se o pulso nas seis regiões estiver fraco e delgado, 
Há de se tonificar o pulso que ainda estiver superficializado. 



Shang Han Lun 
Introdução 

席弘赋 
xí hóng fù 
Ode de Xi Hong 
 
XXXVII  风府风池寻得到，伤寒百病一时消。 
fēng fǔ fēng chí xún dé dào，shāng hán bǎi bìng yì shí xiāo。 
VG16 (Fengfu) e VB20 (Fengchi) bem combinados, 
Centenas de problemas de Lesão por Frio podem ser tratados. 



Shang Han Lun 
Introdução 

席弘赋 
xí hóng fù 
Ode de Xi Hong 
 
XXXVIII  阳明二日寻风府，呕吐还须上脘疗。 
yáng míng èr rì xún fēng fǔ，ǒu tù hái xū shàng guǎn liáo。 
Quando uma doença ataca o sistema Yang Ming VG16 (Fengfu) 
buscar, 
Além disso, para vômito VC13 (Shangwan) necessário agregar. 



Obrigado!!! 
www.ebramec.com.br 

regis@ebramec.com.br 
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