
4.Tratamento com Medicina Tradicional Chinesa 

A doença pertence às doenças epidémicas no âmbito da medicina 

tradicional chinesa,  as pessoas sofrem da doença devido à existência do 

agente patogênico da epidemia. As pessoas em diferentes regiões podem 

realizar tratamentos diferenciados conforme a situação do paciente, 

características climáticas locais e diferentes condições físicas. 

Envolvendo doses excessivas de farmacopeia deve ser usado sob a 

orientação de um médico. 

4.1 Em período de observação médica 

Manifestação clínica 1: fadiga com distúrbios gastrointestinais 

Medicamento chinês recomendado ： Huoxiang Zhengqi Jiaonang 

(Comprimidos, líquido, solução para administração oral) 

Manifestação clínica 2: fadiga com febre 

Medicamentos chineses recomendados：Jinhua Qinggan Keli, Lianhua 

QinwenJiaonang(granulos) , Shufeng Jiedu Jiaonang(granulos), Fangfeng 

Tongsheng Wan (granulos) 

4.2 Em período de tratamento clínico(casos comfirmados) 

4.2.1Qingfei Paidu Tang:  

Âmbito de aplicação: combinado com a observação clínica de médicos em 

muitos locais, é plicável a pacientes leves, comuns e graves, pode ser 

razoavelmente usado no tratamento de pacientes críticos, de acordo com a 

situação real dos pacientes 



Prescrições básicas: Mahuang 9g, Zhigancao 6g, Xingren 9g, Shengshigao 

15~30g(ser frito anterior), Guizhi 9g, Zexie9g, Zhuling 9g, Baizhu 9g, 

Zhiling 15g, Chaihu l6g, Huangqin 6g, Jiangbanxia 9g, Shengjiang 9g, 

Ziwan 9g, Donghua 9g, Shegan 9g, Xixin 6g, Shanyao 12g,Zhishi 6g, 

Chenpi 6g, Huoxiang 9g 

Como tomar: peças da medicina tradicional chinesa, fervidas. Um dose por 

dia, duas vezes pela manhã e à noite (quarenta minutos após refeição), 

tomando quando quente, três doses por um curso de tratamento. 

Se as condições permitirem, pode tomar meia tigela de sopa de arroz cada 

vez que tomar o medicamento e até uma tigela se tiver uma língua seca e 

falta de líquido .Notas (Se o paciente não tiver febre, a quantidade de 

Shengshigao deve ser pequena , se com febre ou calor forte podem 

aumentar a quantidade de Shengshigao). Se os sintomas melhorarem, mas 

não curarem, faça o segundo curso de tratamento. Se o paciente tiver 

condições especiais ou outras doenças subjacentes, em o segundo curso, 

poderá modificar a prescrição de acordo com a situação real e o 

medicamento seja interropido quando os sintomas desaparecidos. 

Fonte da receita: O Aviso sobre a recomendação do uso de" Qingfei Paidu 

Tang "no tratamento de pneumonite por novo coronavírus com medicina 

chinesa e ocidental integrada" publicado pelo Escritório da Administração 

Estatal de Medicina Tradicional Chinesa do Escritório Geral da Comissão 

Nacional de Saúde 



 

4.2.2 Casos leves 

4.2.2.1 Síndrome de humidade e frio reunidos nos pulmões 

Manifestações clínicas: com febre, fadiga, dores no todo corpo, tosse com 

expetoração , sensação de pressão no peito, bloqueio do ducto gástrico , 

náusea, vómito, fezes soltas, língua pálida ou vermelha, revestimento de 

língua branca mucilaginosa, pulso flutuando e macio. 

Prescrição recomendada：Shengmahuang 6g, Shengshigao 15g, Xingren 

9g, Qianghuo l5g, Tinglizi 15g, Guanzhong 9g, Dilong 15g, Xuzhangqing 

l5g, Huo xiang l5g, Peilan 9g, Cangzhu l5g, Yunling 45g, Shengbaizhu 

30g, Jiaosanxian 9g, Houpu 15g, Jiaobinye 9g, Weicaoguo 9g, 

Shengjiang 15g 

Como tomar：1 dose diária, decocção de 600ml, dividida em 3 vezes, 

uma vez pela manhã, tarde e noite, antes das refeições. 

 

4.2.2.2.síndromes de calor e húmido reunido nos pulmões 

Manifestações clínicas: febre baixa ou inexistente, calafrios leves, fadiga, 

cabeça e corpo pesados, dor muscular, tosse seca, catarro pouco, dor de 

garganta, boca seca, não quer beber, ou acompanhada de apressão no 

peito, sem suor ou sudorese , veja vômitos e sem apetite, diarréia ou fezes 

pegajosas.A língua é avermelhada, revestimento de língua é branco 

mucilaginoso ou amarelo fino e o pulso é escorregadio ou flutuando e 



macio. 

 

Prescrição recomendada: Binlang 10g, Pingguo 10g, Houpu 10g, Zhimu 

10g, Huangqin 10g, Chaihu 10g, Chishao 10g, Lianqiao 15g, Qinghao 

10g(Ser juntado mais tarde), Cangzhu 10g, Daqingye 10g, Shenggancao 

5g 

 

Como tomar: 1 dose diária, decocção de 400ml, dividida em 2 doses, uma 

a cada manhã e à noite. 

 

4.2.3 Casos comuns  

4.2.3.1.síndromes de húmidos reunidos nos pulmões 

Manifestações clínicas: febre, tosse e escarro pouco ou escarro amarelo, 

asfixia, falta de ar, inchaço e constipação.A língua é vermelha escura, 

gorda, o revestimento é amarelo mucilaginoso ou seco, e o pulso é 

escorregadio ou como pressionar cordas. 

Prescrição recomendada: Shengmahuang 6g, Kuxingren 15g, 

Shengshigao 30g, Shengyiyiren 30g, Maocangzhu 10g, 

Guanghuoxiang15g, Qinghaocao 12g, Huzhang 20g, Mabiancao 30g, 

Ganlugen 30g, Tinglizi 15g, Huajuhong 15g, Shenggancao 10g 

Como tomar: 1 dose diária, decocção de 400ml, dividida em 2 doses, uma 

a cada manhã e à noite. 



 

4.2.3.2.Síndromes de humidade fria bloqueada nos pulmões 

Manifestações clínicas: febre baixa, temperatura corporal baixa ou nenhum 

calor, tosse seca, escarro pouco, fadiga, sensação de apressão no peito, 

inchaço no estômago ou náusea.Língua pálida ou vermelha clara, 

revestimento branco ou mucilaginoso, o pulso flutuando e macio. 

Prescrição recomendada: Cangzhu15g, Chenpi 10g, Houpu10g, Huoxiang 

10g, Caoguo 6g, Shengmahuang 6g, Qianghuo10g, Shengjiang 10g, 

Binlang 10g 

Como tomar: 1 dose diária, decocção de 400ml, dividida em 2 doses, uma 

a cada manhã e à noite. 

 

4.2.4Casos graves 

4.2.4.1.Síndromes de pulmões bloqueados pelos vírus epidémicos 

Manifestações clínicas: febre ,face vermelho ,tosse, escarro amalero e 

pouco , ou com sangue no escarro, falta de ar,  dificuldade da respiração , 

cansaço, boca seca e com sensação de amargo e pegajosa, náusea, sem 

apetite, fezes ruins, urina curta e vermelha,Língua vermelha, revestimento 

amarelo e mucilaginoso, pulso escorregadios. 

Prescrição recomendada: Shengmahuang 6g, Xingren 9g, Shengshigao 15g, 

Gancao 3g, Huoxiang10g (Ser juntado mais tarde), Houpu 10g, Cangzhu 

15g, Caoguo10g, Fabanxia 9g, Fuling 15g, Shengdahuang 5g (Ser juntado 



mais tarde), Shenghuangqi 10g,Tinglizi10g, Chishao 10g. 

Como tomar: 1-2 doses diárias, decocção100ml-200ml de cada vez, 2 a 4 

vezes ao dia, por via oral ou nasal. 

 

 

4.2.4.2.síndrome de queima de calor em qifen e yingfen 

Manifestações clínicas: febre alta, sede, dificuldade de respiração, falta de 

ar, , inconsciência ou delírio, visão turva , ou erupção cutânea, ou vômito 

com sangue, sangramento, ou contração dos membros.As cristas da língua 

têm pouco ou nenhum, o pulso fica afunda finamente ou flutua e bate 

rápido. 

Prescrição recomendada: Shengshigao 30-60g (frito primeiro), 

Zhimu30g, Shengdi 30-60g, Shuiniujiao 30g (frito primeiro), Chishao 

30g, Xuanshen 30g,  Lianqiao15g, Danpi15g,  Huanglian 6g , 

Zhuye12g, Tinglizi15g,  Shenggancao 6g. 

Como tomar: 1 dose por dia, decocção, primeiro cozinha Shengshigao e 

Shuiniujiao e, em seguida, aplique os outros medicamentos, 100ml-200ml 

por vez, 2-4 vezes ao dia, por via oral ou nasal. 

Medicamentos de patente chineses recomendados: Injeção Xiyanping, 

Injeção Xuebijing, Injeção Reduning, Injeção Tanreqing, Injeção 

Xingnaojing.Os medicamentos com eficácia semelhante podem ser 

selecionados de acordo com condições individuais ou podem ser usados 



em combinação de acordo com os sintomas clínicos.As injeções da 

medicina tradicional chinesa pode ser usada em combinação com a 

decocção da medicina tradicional chinesa. 

 

4.2.5 Casos críticos  

Síndromes de bloqueio interno causando colapso 

Manifestações clínicas: dispneia, asma frequente ou necessidade de 

ventilação auxiliar, acompanhada de tonturas, irritável, membros frios 

com suor, língua roxa escura, revestimento de língua grossa ou seca, 

pulso flutuando sem raíz. 

Prescrição recomendada: Renshen 15g, Heishunpian 10g(ser frito 

anterior), Shanzhuyu 15g, com Suhexiangwan ou Angongniuhuangwan 

Para aqueles que têm ventilação mecânica com distensão abdominal, 

constipação ou fezes precárias, use Shengdahuang 5 a 10 g. Ocorre falta de 

sincronização homem-máquina，no caso deuso de sedação e de relaxantes 

musculares, podem ser utilizados 5 a 10 g de Shengdahuang e 5 a 10 g de 

Mangxiao. 

Medicamentos de patente chineses recomendados: injeção xiyanping, 

injeção xubijing, injeção de redonagem, injeção tanreqing, injeção 

xingnaojing. Medicamentos com efeitos semelhantes podem ser 

selecionados de acordo com condições individuais ou podem ser usados 

em combinação de acordo com sintomas clínicos. As injeções de TCM 



podem ser usadas em combinação com a decocção de TCM. 

 

Nota: Uso recomendado de injeções de medicamentos chineses para os 

casos graves e críticos  

O uso de injeções da medicina tradicional chinesa segue as instruções ,de 

começar com uma pequena dose e gradualmente ajustar de acordo com os 

sintomas. O uso recomendado é o seguinte: 

Para os casos de infecção viral ou combinada infecção bacteriana leve: 

injeção de 0,9% cloreto de sódio 250ml com injeção de Xiyanping 100mg, 

bid；ou injeção de0,9% cloreto de sódio 250ml com injeção Reduning 20ml； 

ou injeção de0,9% cloreto de sódio 250ml com injeção Tanreqing 40 ml, 

bid. 

Para os casos com febre alta e distúrbio de consciência: injeção de 0,9% 

cloreto de sódio 250ml e 20 ml injeção de Xingnaojing, bid. 

Com Síndrome de resposta inflamatória sistêmica ou falência de múltiplos 

órgãos: injeção de 0,9% cloreto de sódio 250ml e 100 ml injeção de 

Xuebijing, bid. 

Imunossupressão: 250 ml de injeção de glicose mais 100 ml de injeção de 

Shenmai ou 20 ~ 60 ml de oferta de injeção de Shengmai, bid. 

4.2.6 Estágio de recuperação 

4.2.6.1 Síndromes de deficiência do pulmão e do baço 

 



Manifestações clínicas: falta de ar, fadiga, náusea, distensão e plenitude, 

fraqueza de fezes, fezes soltas, língua gorda, revestimento de língua 

branca e gordurosa. 

Prescrição recomendada: Fabanxia 9g, Chenpi 10g, Dangshen 15g, 

Zhihuangqi 30g,  Chaobazhu 10g, Fuling 15g, Huoxiang 10g, Sharen 

6g(Ser juntado mais tarde ), Canção 6g 

Como tomar：1 dose diária, decocção de 400 ml dividida em 2 vezes, 

uma vez de manhã e à noite. 

 

4.2.6.2 Síndrome da Deficiência de Qi e Yin 

Manifestações clínicas: fadiga, falta de ar, boca seca, sede, palpitações, 

transpiração excessiva, falta de apetite, febre baixa ou inexistente, tosse 

seca e escarro pouco.Língua seca, pouco líquido , pulso fino ou fraqueza. 

Prescrição recomendada: Nanshashen10g, Beishashen 10g, Maidong15g, 

Xiyangshen 6g, Wuweizi 6g, Shengshigao15g, Danzhuye10g, Sangye10g, 

Lugen15g, Danshen15g, Shenggancao 6g  

Como tomar: Uma dose por dia, decocção de 400 ml, dividida em duas 

doses, uma por manhã e à noite. 

 

 


