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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 profissional”

孔夫子 kǒng fū zǐ Confúcio



Introdução

Vale citar: 

伤寒论 Shang Han Lun é parte de uma 

compilação, o Shang Han Za Bing Lun, feita 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 

hoje, 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
金匮要略 jīn guì yào lüè, Sinopse Importante da Câmara de Ouro



伤寒论 Shāng Hán Lùn

Tratado da Lesão por Frio

Apresenta a formação, evolução, manifestação
e tratamento das doenças ocasionadas por Frio (não
apenas), além de como classificar estas condições de
acordo com três Yang e três Yin.

Das 112 prescrições fitoterápicas, grande parte
ainda está em uso na atualidade.

Introdução



Introdução

伤寒论
Shang Han Lun

Não falta argumentos sobre a importância desse tratado.

Comentaremos aqui, dentro do possível, alguns detalhes

que demonstrem essa importância para a nossa prática

clínica.

Coisas que ampliam o entendimento do

diagnóstico, a evolução dos sintomas e como uma

estratégia de tratamento pode ir muito além de receitar

ervas ou escolher pontos.



Não receitamos remédios, 
promovemos estados

Isso fica claro já na discussão da primeira
fórmula Gui Zhi Tang, Cláusula 12.

Não basta tomá-la, é necessário “ingerir logo
após mingau quente e cobrir o corpo com cobertor até
que o corpo apresente um pouco de transpiração”

O objetivo é expulsar a doença pela
transpiração. E isso tem uma medida, “se a
transpiração for como fluxo de água, a doença não
será removida.”

A quantidade de doses é decidida em função de se
conseguir ou não o estado desejado.



Não receitamos remédios, 
promovemos estados

Nessa Cláusula 12, aparece ainda a noção
dietética, de que “alimentos frios, gordurosos, carnes,
álcool e laticínios não contribuírem para
recuperação”.

Ou seja, pensar as condições que o corpo tem para se
nutrir também faz parte da estratégia.



Camadas e sintomas

A descrição de sintomas em cada
camada aprofunda o entendimento sobre
fisiologia na MTC.

Na camada Tai Yang se acomete
mais o alto, cabeça (cefaleia), nuca, e
tecidos mais em contato com o exterior,
como garganta, nariz.



Camadas e sintomas

Na Yang Ming se acomete as vísceras
Estômago e IG. A transformação do
patógeno em Calor nesse estado
compromete os fluídos corpóreos.

Também na Yang Ming podemos
encontrar a raiz de agitação mental,
delírios, devido à transmissão de
Calor. Algo que faz sentido ao
observarmos o trajeto do estômago e
da proximidade da víscera ao Jiao
Superior.



Camadas e sintomas

Na Shao Yang o
acometimento não é nem da
superfície (contato com o exterior)
nem do interior (órgãos e vísceras),
mas numa região intermediária, peito,
tórax, manifestando incômodos nas
laterais (costelas, região do meridiano
de vesícula, ou mesmo na lateral do
pescoço, região do meridiano de TA).



Camadas e sintomas

Na camada Tai Yin, os vômitos
passam a ser por deficiência, o excesso de
umidade também, por deficiência de Baço.
O comprometimento de Pulmão e Baço
definham a produção de Qi do corpo.
Enquanto Yang Ming era um tratamento,
aqui pode ser extremamente lesivo, a
prioridade é resgatar a função dos órgãos.
Tonificar em geral.



Camadas e sintomas

Na camada Shao Yin acontece o
comprometimento do Yang, e a lesão de fluídos gera
Calor por deficiência. Noção importante: Diarreia com
sede é Shao Yin (C-R), Diarreia sem sede é Tai Yin (P-
Ba).



Camadas e sintomas

Na camada Jue Yin é onde encontramos as
reversões, ou seja, aquilo que segue caminho contrário
do que deveria seguir: vômito e diarreia; vexação e
agitação.



Fórmula é só o começo

Aparecem também indicações de acupuntura na
estratégia de tratamento. Como nas cláusulas 24
(inquietação), 142 (para fala delirante) ou 216 (para
transpiração na cabeça), por exemplo.



Fórmula é só o começo

Nem sempre uma fórmula da conta de todo o
quadro e isso necessariamente não precisa mudar de
fórmula. Podemos fazer acréscimos ou trocas, por
exemplo, como aparece nas cláusulas 40, 96. Isso nos
lembra a importância de raciocinar com as substâncias
médicas.



Fórmula é só o começo

Cláusula 40

Se tiver sede, trocar Ban Xia por Gua Lou:

Ma Huang

Bai Shao

Xi Xin

Gan Jiang

Gan Cao

Gui Zhi

Wu Wei Zi

Ban Xia

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

0,5 sheng

0,5 sheng

Xiao Qing Long Tang

Ma Huang

Bai Shao

Xi Xin

Gan Jiang

Gan Cao

Gui Zhi

Wu Wei Zi

Gua Lou Gen

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

0,5 sheng

3 liang

Xiao Qing Long Tang



Fórmula é só o começo

Cláusula 96:

Chai Hu

Huang Qin

Ren Shen

Gan Cao

Sheng Jiang

Da Zao

Ban Xia

0,5 jin

3 liang

3 liang

3 liang

3 liang

12 pedaços

0,5 sheng

Xiao Chai Hu Tang

Se tiver:

• Inquietação no peito SEM vômito: 

retirar Ban Xia, Ren Shen e acrescentar 

Gua Lou Shi.

• Sede SEM vômito: Aumentar Ren

Shen para 4,5 liang e  acrescentar 4 

liang de Gua Lou Shi

• Dor no abdome: Retirar Huang Qin e 

adicionar 3 liang de Shao Yao

• Grumo rígido abaixo das costelas: 

retirar Da Zao e adicionar 4 liang de 

Mu Li

• Palpitação abaixo do coração e 

dificuldade para urinar: retirar Huang 

Qin e adicionar 4 liang de Fu Ling



Fórmula é só o começo

A cláusula 62 (como em outras) por exemplo,
também nos mostra que as vezes ajustar a dosagem das
substâncias numa fórmula é necessário para se
conseguir o resultado desejado.

Gui Zhi Jia Shao Yao Sheng Jiang Ge Yi 

Liang Ren Can Shen Liang Xin Jia Tang

Gui Zhi

Shao Yao

Gan Cao

Sheng Jiang

Da Zao

Ren Shen

3 liang

4 liang

2 liang

4 liang

12 pedaços

3 liang

Gui Zhi

Shao Yao

Gan Cao

Sheng Jiang

Da Zao

3 liang

3 liang

2 liang

3 liang

12 pedaços

Gui Zhi Tang



Fórmula é só o começo

As usadas na época eram entendidas de maneira
diferente da atual, mas estudar as fórmulas antigas sob
a ótica moderna, é muito proveitoso e veremos que
ainda assim guardam bastante sentido na sua
estruturação.



Fórmula é só o começo

Por exemplo Ge Gen é acrescentada em Gui
Zhi Tang quando tem tensão e rigidez na nuca num
quadro de Tai Yang, ainda com transpiração e aversão
ao vento.

Propriedades atualmente atribuídas:

Ge Gen (Radix Puerariae)

Picantes e frescas que resolvem superfície

Fresca

Picante e doce

Ba, E

Dissipa Vento-Frio ou Vento-Calor e relaxa os músculos



Tempo do tratamento

Quase todo capítulo tem um alerta sobre erros
de tratamento. Uma lição importante é que:

• Fórmulas para tirar excesso se toma até acabar o
excesso. Tem agitação? Se toma para controlar a
agitação. Passou a agitação, não se toma mais .

• Fórmula para fortalecer, se prolonga um pouco mais,
mas a cada caso isso é discutido. Fórmulas que
aquecem, quando tomadas em exagero, causam
Calor.



Tempo do tratamento

A principal atenção no tratamento não é ao
tempo cronológico, mas às alterações de sinais e
sintomas para suspender as fórmulas, ou trocá-las.



Conclusão

伤寒论 shāng hán lùn, Tratado da Lesão por Frio

É muito rico para darmos conta da sua profundidade em
apenas 1 hora.

O objetivo, então, foi despertar o interesse para os seus
ensinamentos; e tentar dar uma ideia de como ele é
enriquecedor para a prática clínica ou mesmo para o
aprofundamento teórico.



Obrigado


