
Preparo de Óleo Infundido Com Ervas 

Chinesas Para Alívio da Dor Nos Quadros de 

Síndrome Bi, Invasão de Vento e Frio 

Afetando o Tai Yang



Introdução

“Quando são subitamente atacados pelo qi de um vento patológico e 

desenvolvem uma doença estranha, começam a tremer de medo porque 

a calamidade e o azar se abateu sobre eles; abandonando a sua 

integridade, rebaixam-se perante curandeiros mágicos; proclamando a 

sua própria impotência, atribuem o infortúnio aos céus; com as mãos 

atadas aceitam a derrota; detêm uma esperança de vida que pode 

chegar aos 100 anos e confiam o seu bem mais precioso a charlatões, 

fazendo tudo que lhes for dito. Como isto é lastimável!” 

Shan Han Lun-Tratado da Lesão por Frio



Literatura

“Infelizmente ainda há muitos estudantes e praticantes de Medicina

Chinesa que não conhecem adequadamente o Shang Han Lun e

também muitos que ao ouvirem Shang Han (Lesão por Frio)

pensam, de modo muito restrito, que esta obra [Shang Han Lun] é

dedicada apenas do tratamento de condições relacionadas com o

Frio. Neste sentido a quinquagésima oitava dificuldade do Nan Jing

já traz uma resposta:

“Quantos são os Shang Han (Lesão por frio)? É assim. Há 5 Shang

Han, há o Zhong Feng(Golpe de Vento), há o Shi Wen (Umidade

morna), há o Ren Bing(Doença de Calor), há o Wen Bing (Doença

Morna), o sofrimento em cada caso é diferente.””

(ALBUQUERQUE, FILHO e JUAN 2016) 



Materiais e Métodos

• The Divine Farmer’s Materia Medica indica as relações entre

as matérias médicas.

• Hong Hua- Flos Carthami

Características: “picante, morna, com ação purgante, natureza

umectante e dispersante, erva atuante nos canais de Coração(Xin)

e Fígado(Gan). Funções: ativa a circulação sanguínea,

desbloqueia canais e dissipa a estase de sangue, alivia a dor.”

(MIYAMOTO 2016)





Materiais e Métodos

Gui zhi- Ramulus Cinnamoni

Características: “Picante, doce e morna; Erva atuante nos canais

de Coração (Xin), Pulmão (Fei) e Bexiga(Pangguang). Funções:

expulsa vento-frio ajustando o qi defensivo e o qi nutritivo. Move

sangue, aquece os canais, alivia a dor.” (MIYAMOTO 2016)



Materiais e Métodos

Sheng Jiang-Zingiberis Officinalis

Características: “Picante, levemente morna; Erva atuante nos

canais de Pulmão (Fei), Baço(Pi) e Estômago(Wei). Funções:

dispersa vento-frio, alivia o exterior. Aquece aquecedor médio e

cessa vômito. Aquece Pulmão (Fei) e cessa a tosse. Reduz a

toxicidade de outras substâncias. ” (MIYAMOTO 2016)



Materiais e Métodos

Óleo de Girassol

A utilização do óleo de girassol foi pensando como óleo

carreador, pois esta matéria apresenta diversas características

tonificantes e atuantes do organismo.

A planta Helianthus annus, é utilizada na Medicina Chinesa. De

acordo com Hong-Yen Hsu e Cols., a flor tem as seguintes

características:

“Essência e sabor doce, propriedade morna. Usos tradicionais

Ações- Promove micção, abre orifícios, reduz o calor, expulsa o

vento. Aplicações- Dor de cabeça, tontura, dor de dente, dor no

estômago e abdome, menorragia, furúnculo.” (HONG-YEN HSU

E COLS, 1999)



Materiais e Métodos

• Panela para banho-maria

• Vidro âmbar de 1000ml

• Vidro de Conserva

• Pilão de Madeira



Materiais e Métodos
Preparação

Descrição do método de obtenção do óleo infundido e dos materiais

utilizados:

1. triturar a droga vegetal.

2. pesar as drogas vegetais escolhidas, afim de perfazerem 10% em

peso por volume do óleo final.

3. Acrescentar o Óleo de Girassol sobre as drogas vegetais misturando

de forma a eliminar possíveis bolhas de ar entre as drogas vegetais e

óleo e garantir que o volume de óleo utilizado cubra toda as ervas e

supere seu volume em cerca de 2 a 3 cm de altura.

4. Deixar as drogas vegetais descansarem juntamente com o óleo por

cerca de 2 horas antes de leva-la ao aquecimento pois como as drogas

estão secas há a necessidade de “reidratação” das mesmas para que o

óleo carreador consiga extrair os princípios ativos apolares das ervas.



Materiais e Métodos
Preparação

5. levar a mistura de ervas com o óleo em recipiente de vidro

devidamente tampado e com a boca coberta com papel absorvente para

evitar que o vapor d’água tenha contato com óleo, o que ocasionaria

deterioração da infusão de óleo

6. após início da fervura da água do banho, cronometrar 90 minutos,

mantendo sempre a fervura da água, acrescentando, quando

necessário, água em ebulição na panela de apoio.

7. após os 90 minutos de cozimento, manter o vidro fechado até que

ele chegue na temperatura ambiente em local ao abrigo da exposição à

luz.

8. após 24 horas de repouso, coar o óleo infundido, espremendo a

borra vegetal para extrair o máximo de rendimento do mesmo.

9. armazenar em frasco de vidro âmbar devidamente rotulado com a

data de obtenção do mesmo, até a utilização por no máximo 6 meses.



Aplicabilidade

Afecções do Tai Yang:

De acordo com o Shang Han Lun-Tratado da Lesão por Frio, “Na

doença do Tai Yang o pulso fica flutuante, há cefaleias, a nuca

fica contraída e há aversão ao frio” e ainda “Doença do Tai Yang

com febre, transpiração, aversão ao Vento, pulso moderado

tomam a designação de Zhong Feng (Golpe de Vento)”.

Logo, percebe-se que a doença do Tai Yang se manifesta,

justamente, em uma camada “mais exterior” do corpo, ou seja, na

camada do Intestino Delgado (Xiaochang) e da Bexiga

(Pangguang)



Aplicabilidade

Síndromes Bi

“O Imperador Amarelo perguntou: “Algumas das enfermidades Bi

não são doloridas, isso por que? ” Disse Qibo: “Quando o Bi está

nos ossos, o paciente sentirá peso no corpo, quando a enfermidade

Bi estiver no canal, este estará estagnado e bloqueado; quando a

enfermidade do tipo Bi estiver nos tendões, este estará encaroçado

e impossibilitado de se esticar; quando a enfermidade Bi estiver

nos músculos, estes ficarão se mexendo; quando a enfermidade Bi

estiver na pele o, o paciente sentirá frio; se ocorrerem quaisquer

dos cinco sintomas acima, o paciente não estará dolorido. Na

maioria das doenças do tipo Bi, irão ocorrer constrição e aperto ao

se defrontar com o frio, e relaxamento e perda ao se defrontar com

o calor”. O Imperador Amarelo disse: “Muito bem”



Conclusão

• Mover Qi e Xue

• Desobstruir

• Aliviar

• Uso externo

• Preparação Fácil

• Materiais de fácil acesso
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