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RESUMO 
 
 

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório a partir de revisão da literatura 
acerca do diagnóstico e tratamento da Ansiedade por meio da Acupuntura. 
Inicialmente foi realizada uma incursão pela literatura sobre os primórdios da 
Medicina Tradicional Chinesa, sua história e fundamentos, na qual pode-se 
verificar sua antiguidade e eficácia ao longo dos séculos, e sua introdução no 
Brasil. Abordou-se em linhas gerais a fisiopatologia da Ansiedade para a 
Medicina ocidental e para a Medicina oriental percebendo a utilização de 
racionalidades médicas distintas e por conseguinte visões de Homem e de 
Universo completamente diversas no que tange à concepção de saúde/doença. 
Por fim levantou-se na literatura específica brasileira aspectos sobre o 
diagnóstico e tratamento específico da Ansiedade por meio da técnica de 
Acupuntura, buscando discutir com diferentes autores tanto os aspectos 
etiológicos quanto de abordagem terapêutica. 

 
 

Palavras Chave:  Acupuntura, Ansiedade, Medicina Tradicional Chinesa, 
Práticas Integrativas, Terapia Complementar. 

 
 

Abstract 
 

This work is an exploratory study based on a literature review about the Ansiety 
diagnosis and treatment by acupuncture. Initially, it was carried out a literature 
on the primordiums of Traditional Chinese Medicine, its history and foundations, 
where can be verified its long-term effectiveness, and its introduction in Brazil. 
We approached the physiopathology of Ansiety on Ocidental Medicine and  
Oriental Medicine, perceiving the use of different medical rationalities and  
completely different view of Men and Universe, Health and Illness. At end, in the 
specific Brazilian literature were showed aspects of diagnosis and specific 
Ansiety treatment by acupuncture technique, seeking to discuss with different 
authors both the etiological aspects as a therapeutic approach. 
 
 
Key Words: Acupuncture, Ansiety, Traditional Chinese Medicine, Integrative 
Practices, Complementary Therapy. 
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1. Introdução 
 
 

O estilo de vida da sociedade atual, com seu alto nível de 

competitividade, grande apelo ao consumo desenfreado, exposição a alto 

índice de informações, além da baixa qualidade de vida, decorrente de trânsito 

caótico, poluição ambiental, sonora e visual, além de cobrança por alto 

desempenho tanto escolar, doméstico e no trabalho tem tornado o  estresse, 

algo inerente das relações inter e intrapessoais. Esse estresse, quando 

excessivo produz conseqüências psicológicas e emocionais que resultam em 

cansaço mental, dificuldade de concentração e perda de memória imediata, 

bem como crises de ansiedade e de humor.(LIPP, 2000) 

A ansiedade é um fenômeno que vem sendo amplamente estudado 

pelas áreas da Psicologia e Medicina, e muitas vezes não diagnosticado 

corretamente, enquadrando toda e qualquer ansiedade reacional como 

patológica. Ela é caracterizada por um estado subjetivo desagradável de 

inquietação, tensão e apreensão. (PICOLLI DA SILVA, 2010) 

Esse é um estado vivenciado com extrema frequência por pessoas em 

todos os extratos sociais e em praticamente todas as faixas etárias, levando 

muitas vezes à medicalização excessiva, acarretando efeitos indesejáveis 

como a criação de dependência e efeitos colaterais dos medicamentos. 

Segundo a American Psychiatric Association (DSM V, 2014) a ansiedade 

é definida como um estado emocional que faz parte das experiências humanas, 

sendo propulsora no desempenho. Ela passa a ser patológica quando é 

desproporcional à situação que a desencadeia, ou quando não existe um 

objeto específico ao qual se direcione.  

Sendo uma condição orientada para o futuro, acompanhada de uma 

apreensão relacionada com a percepção de falta de controle e previsão de 

eventos potencialmente aversivos, a ansiedade é considerada um estado 

psicológico e fisiológico, caracterizada por aspectos cognitivo, somático, 

emocional e comportamental. (DSM V, 2014) 

Para Dalgalarrondo (2008) a Ansiedade pode ser compreendida como 

um incômodo interno desagradável, que promove uma sensação 

desconfortável, uma inquietação interna com percepções negativas sobre o 

futuro, manifestando sintomas somáticos e fisiológicos, como sudorese, tensão 
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muscular, tonturas, entre outros, além de sintomas psíquicos, por exemplo, 

apreensão e desconforto mental.  

Conforme pontuado por Muniz e Fernandes (2016) as manifestações da 

ansiedade podem estar relacionadas a eventos passageiros ligados a algo 

específico ou ser uma forma permanente do indivíduo lidar com as situações 

do dia-a-dia, como parte da sua própria constituição da personalidade. 

Muitas vezes o tratamento da ansiedade pode ser feito por meio de 

intervenções relacionais, como a psicoterapia, mas também tem-se obtido 

muitos progressos a partir de práticas integrativas e complementares, além de 

mudanças de atitudes e estilo de vida. 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com uma Política 

Nacional voltada às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, 

visando a humanização e a integralidade na assistência a partir da utilização de 

tecnologias leves, relacionais, e de sistemas terapêuticos alternativos nos quais 

se inserem a Acupuntura, Homeopatia, Medicina Antroposófica entre outras. 

Na atualidade diversos Conselhos Profissionais como de Fisioterapia, 

Enfermgem, Educação Física, Psicologia, já reconhecem a prática da 

Acupuntura como inerente às atividades de seus membros, o que propicia o 

atendimento nessa modalidade de forma mais qualificada. 

Percebemos que, em decorrência do modo de vida urbano atual, os 

indivíduos passam por situações cada vez mais estressantes, o que 

desencadeia uma reação interna de enfrentamento, ocasionando quadros 

psicossomáticos, que na clínica em geral tem-se percebido grande eficácia no 

tratamento com Medicina Tradicional Chinesa (MTC) em especial com 

acupuntura, principalmente nas algias crônicas e agudas e nos sintomas de 

ansiedade e depressão, alcançando uma resposta terapêutica breve e 

resolutiva na maioria dos casos.  

Na literatura referente à MTC, a terminologia ansiedade não é 

encontrada, porém os sintomas descritos nos compêndios de Psiquiatria e 

Psicologia são amplamente estudados por ela. Tal literatura atribui essa 

patologia a uma desarmonia do espírito, e apresenta uma série de 

possibilidades de terapêuticas, dentre elas, a Acupuntura (PICOLLI DA 

SILVA,2010) 
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2. Histórico da Acupuntura 

 
 
 O termo Acupuntura deriva-se do latim, no qual Acus significa agulha e 

Punctura que significa picar, deste modo a Acupuntura visa a cura das 

patologias por meio do uso de agulhas inseridas em pontos específicos, 

chamados de acupontos. Estes pontos podem atuar localmente ou em áreas 

até mesmo opostas ao local da inserção, sendo utilizado, para este fim, o 

estímulo nociceptivo.(CASTRO, 2011).  

 Essa nomenclatura se originou a partir de informações coletadas por 

padres franceses que foram em missão científica na China no século XVII e 

verificaram a prática de se inserir finas agulhas em pontos cutâneos 

específicos, com o objetivo de curar diversas doenças e dores, porém, o termo 

chinês tradicional traduz o sentido mais amplo da prática da acupuntura, Zhen 

Jiu Fa significa literalmente Método da Agulha e do Fogo Lento (fazendo alusão 

ao método integrado de acupuntura e moxabustão) (DULCETTI JR., 2001) 

 Existem inúmeros registros que fazem alusão à utilização de agulhas de 

pedra que datam da idade da pedra, as quais diferem de agulhas utilizadas 

para costura, sendo encontradas próximas a outros instrumentos de cura, o 

que leva a crer que a acupuntura já era utilizada naquela época. (WEN, 2014) 

 

2.1. A Acupuntura no Oriente 

 

A Acupuntura é um conjunto de conhecimentos que integra a Medicina 

Tradicional Chinesa, que tem sua fundamentação filosófica nos princípios do 

Taoísmo. A descoberta da acupuntura é atribuída ao Imperador Amarelo,(2797 

a.C.) figura lendária que se mescla com o próprio início da civilização chinesa, 

o que significa que a origem da acupuntura está relacionada ao início da 

civilização e cultura dos chineses (DULCETTI JR., 2001) 

Nos primeiros tratados de Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 

atribuídos ao Imperador Amarelo, são descritos ensinamentos sobre a saúde 

do corpo (Xing), do espírito (Shen) e um conjunto de receitas de vida saudável 

e regrada (Tao). Esses escritos descrevem formas de organização de vida 

social, regulamentando a forma de governo, descreve a invenção da roda, a 
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construção de casas obedecendo as regras do Feng Shui (Vento e Água), 

ensina a astrologia e a prática de alquimia interna e externa.  

No decorrer dos séculos, inúmeros escritos registraram e descreveram 

diferentes princípios e teorias como a do Yin/Yang, dos 5 elementos ou 5 

movimentos, e práticas como fitoterapia, moxabustão, dietética, diagnóstico de 

pulso, entre outras.(DULCETTI JR., 2001) 

A dinastia Ming, foi responsável pela compilação de diversos clássicos 

da MTC. No ano de 1601 foi escrito um tratado muito importante chamado 

Yang Ji Zhou (As Grandes Regras de Acupuntura e da Moxa), que serviu de 

base para os primeiros estudos ocidentais acerca do tema. 

Em 1914 o Ministério da Educação chines aboliu a MTC, proibindo seu 

uso, em todo o território nacional, permanecendo apenas na sabedoria dos 

mestres anciãos no interior do país. No governo comunista, a MTC tomou 

impulso novamente devido ao sucesso do tratamento de um câncer em Mao 

Tsé. 

Em 1958 Mao Tsé declara que a MTC era um grande tesouro e a partir 

daí foi simplificada e sistematizada com vistas a tornar possível a sua utilização 

como um sistema de atendimento de massas, incentivando o acupunturista a 

tratar preventivamente a população, eliminando a doença, caso contrário não 

receberia do governo seus honorários. 

Durante todo o tempo no qual a China aboliu a prática da acupuntura, a 

mesma continuou a ser desenvolvida nos países vizinhos como Japão, Coréia, 

Taiwan e no Oriente em geral. 

 

2.2. A Acupuntura no Ocidente 

 

Os primeiros jesuitas franceses em missão científica enviados por Luiz 

XIV a Pequim, ficaram maravilhados com os conhecimentos e desenvolvimento 

cultural e científico da civilização chinesa. Uma contribuição de grande 

importância para o ocidente foi o livro “A Medicina entre os Chineses”, do 

cônsul francês Cap. Dabry de Thiersant, que trouxe pela primeira vez ao 

ocidente o estudos da pulsologia, ou diagnóstico por meio do pulso. 

No início do século XX, George Solié de Morant, foi enviado como 

cônsul da França na China, quando teve contato com o tratamento por meio da 
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acupuntura numa epidemia de cólera asiática, sendo instigado a estuda-la e 

aplica-la, tendo importante contribuição na difusão do ensino e da prática de 

acupuntura no mundo ocidental a partir da França por meio da publicação da 

sua obra “Acupuntura Chinesa”. 

O que facilitou a compreensão e divulgação dos conhecimentos da 

Acupuntura por Solié de Morant foi o fato de que, além de ter a formação 

médica ocidental era sinólogo, diferentemente de seus antecessores que 

tinham dificuldade na compreensão do pensamento chines, por isso, dos 

princípios filosóficos norteadores das práticas. (DULCETTI JR., 2001)  

A partir da década de 1970, a Organização Mundial de Saúde vem 

incentivando o uso da acupuntura e de outras práticas denominadas 

inicialmente por alternativas pelos países membros. Tendo em vista a 

organização dessa prática, foi elaborado um documento intitulado “Estratégia 

da OMS sobre Medicina Tradicional (MT) 2002-2005”, objetivando a promoção 

de políticas para a implantação de Medicina Tradicional e estabelecer 

requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso. (ROCHA et 

al., 2015) 

Segundo Rocha et al (2015), a prática da MTC no Brasil teve início com 

a vinda dos primeiros imigrantes chineses para o Rio de Janeiro, em 1810. No 

ano de 1958, Friedrich Spaeth, fisioterapeuta, considerado responsável pela 

difusão da acupuntura na sociedade brasileira na década de 1950, deu início 

aos ensinos desta prática no Rio de Janeiro e em São Paulo e, em 1972, foi 

fundada a Associação Brasileira de Acupuntura. 

A prática da acupuntura no Brasil foi marcada principalmente pelo 

repúdio da classe médica; e por conta disso, a introdução e o desenvolvimento 

inicial desta prática foi realizado por profissionais de outras áreas. Nesse 

sentido, a acupuntura passou por um período caracterizado pela 

marginalização antes que ocorresse sua efetiva aceitação pela classe médica, 

se tornando uma especialidade médica. (ROCHA et al, 2015) 

Na atualidade, conselhos de outras categorias profissionais de saúde 

também reconheceram a acupuntura como especialidade. Desta maneira, esta 

tem sido exercida por uma gama variada de profissionais que inclui acupun-

turistas com formação no exterior, práticos com formação em cursos livres no 
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Brasil, técnicos em acupuntura e especialistas em acupuntura. (ROCHA et al, 

2015) 

 
3. Ansiedade na Medicina Ocidental 

 
 

Os transtornos de ansiedade, na visão da medicina ocidental são 

descritos amplamente na literatura e incluem transtornos que compartilham 

características de medo e ansiedade excessivos e perturbações no 

comportamento relacionadas a eles. Pode-se dizer que o medo é a resposta 

emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a 

antecipação de uma ameaça futura. (DALGALARRONDO, 2008) 

Habitualmente, esses dois estados se sobrepõem, porém também se 

diferenciam, sendo que o medo é com mais frequência associado a períodos 

de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou fuga, 

pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, enquanto a 

ansiedade está mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância 

em preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. 

(DSM 5, 2014) 

Geralmente os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da 

ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos 

desejáveis. Eles diferem do medo ou da ansiedade provisórios, com frequência 

induzidos por estresse, por serem persistentes, com duração de seis meses ou 

mais, apesar  do critério para a duração seja tido como um guia geral, com a 

possibilidade de algum grau de flexibilidade, sendo às vezes de duração mais 

curta em crianças. 

Dentre os diagnósticos diferenciais dos transtornos de ansiedade, 

podemos citar, o transtorno de ansiedade de separação que é o medo ou a 

ansiedade excessivos envolvendo a separação de casa ou de figuras de 

apego. O nível de ansiedade excede o esperado com relação ao estágio de 

desenvolvimento do indivíduo.  

Os indivíduos com transtorno de ansiedade de separação têm sintomas 

que satisfazem pelo menos três dos critérios apresentados a seguir. Eles 

vivenciam sofrimento excessivo e recorrente ante a ocorrência ou previsão de 

afastamento de casa ou de figuras importantes de apego. Eles se preocupam 
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com o bem-estar ou a morte de figuras de apego, particularmente quando 

separados delas/precisam saber o paradeiro das suas figuras de apego e 

querem ficar em contato com elas.  

Também se preocupam com eventos indesejados consigo mesmos, 

como perder-se, ser seqüestrado ou sofrer um acidente, que os impediriam de 

se reunir à sua figura importante de apego. Os indivíduos com transtorno de 

ansiedade de separação são relutantes ou se recusam a sair sozinhos devido 

ao medo de separação. Eles têm medo ou relutância persistente e excessiva 

em ficar sozinhos ou sem as figuras importantes de apego em casa ou em 

outros ambientes. (DSM 5, 2014) 

Atualmente, na sociedade que vivemos, é muito comum encontramos 

adolescentes e adultos jovens que sofrem desse transtorno, principalmente em 

decorrência da proteção excessiva dos pais durante a infância, temendo a 

violência dos grandes centros ou ainda na iminência de sair da casa dos pais 

para enfrentar o ensino médio ou superior distante da proteção dos mesmos. 

Eles se mostram preocupados, inseguros, amedrontados, insones, acabam por 

se isolar e evitar sair e se relacionar, agravando os sintomas da ansiedade. 

Sintomas cardiovasculares como palpitações, tonturas e sensação de desmaio 

podem ocorrer em adolescentes e adultos. 

A fobia específica se desenvolve habitualmente após um evento 

traumático (p. ex., ser atacado por um animal ou ficar preso no elevador), por 

observação de outras pessoas que passam por um evento traumático (p. ex., 

ver alguém se afogar), por um ataque de pânico inesperado na situação a ser 

temida (p. ex., um ataque de pânico inesperado no metrô) ou por transmissão 

de informações (p. ex., ampla cobertura da mídia de um acidente aéreo).  

Entretanto, muitas pessoas com fobia específica não conseguem se 

lembrar da razão para o início de suas fobias. A fobia específica geralmente se 

desenvolve no início da infância, com a maioria dos casos se estabelecendo 

antes dos 10 anos de idade. As fobias específicas que se desenvolvem na 

infância e na adolescência têm probabilidade de apresentar recidivas e 

remissões durante esse período. No entanto, aquelas que persistem até a 

idade adulta provavelmente não terão remissão na maioria dos indivíduos. 

Outro transtorno de ansiedade é a fobia social. A característica 

essencial do transtorno de ansiedade social ou fobia social é um medo ou 
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ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo 

pode ser avaliado pelos outros. Quando exposto a essas situações sociais, o 

ele tem medo de ser avaliado negativamente, tem a preocupação de que será 

julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, enfadonho, amedrontado, sujo 

ou desagradável.  

O indivíduo teme agir ou aparecer de certa forma ou demonstrar 

sintomas de ansiedade, tais como ruborizar, tremer, transpirar, tropeçar nas 

palavras, que serão avaliados negativamente pelos demais. Alguns têm medo 

de ofender os outros ou de serem rejeitados como conseqüência. O medo de 

ofender os outros - por exemplo, por meio de um olhar ou demonstrando 

sintomas de ansiedade - pode ser o medo predominante em pessoas de 

culturas com forte orientação coletivista.  

A pessoa com medo de tremer as mãos pode evitar beber, comer, 

escrever ou apontar em público; um com medo de transpirar pode evitar 

apertar mãos ou comer alimentos picantes; e um com medo de ruborizar pode 

evitar desempenho em público, luzes brilhantes ou discussão sobre tópicos 

íntimos. Alguns têm medo e evitam urinar em banheiros públicos quando outras 

pessoas estão presentes. (DSM 5, 2014) 

Transtorno de pânico se refere a ataques de pânico inesperados 

recorrentes sendo um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que 

alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais de uma 

lista de 13 sintomas físicos e cognitivos (1. Palpitações, coração acelerado, 

taquicardia. 2. Sudorese. 3. Tremores ou abalos. 4. Sensações de falta de ar 

ou sufocamento. 5. Sensações de asfixia. 6. Dor ou desconforto torácico. 7. 

Náusea ou desconforto abdominal. 8. Sensação de tontura, instabilidade, 

vertigem ou desmaio. 9. Calafrios ou ondas de calor. 10. Parestesias. 11. 

Desrealização - sensações de irrealidade ou despersonalização - sensação de 

estar distanciado de si mesmo. 12. Medo de perder o controle ou 

“enlouquecer”. 13. Medo de morrer)  

O termo recorrente significa literalmente mais de um ataque de pânico 

inesperado. O termo inesperado se refere a um ataque de pânico para o qual 

não existe um indício ou desencadeante óbvio no momento da ocorrência - ou 

seja, o ataque parece vir do nada, como quando o indivíduo está relaxando ou 

emergindo do sono (ataque de pânico noturno). Existe o ataque de pânico 
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esperado, no qual existe um indício ou desencadeante óbvio, como uma 

situação em que os ataques de pânico ocorrem geralmente.  

Outro transtorno descrito na literatura é a agorafobia que é o medo ou 

ansiedade acentuado ou intenso desencadeado pela exposição real ou prevista 

a diversas situações. O diagnóstico requer que os sintomas ocorram em pelo 

menos duas das cinco situações seguintes: 1) uso de transporte público, como 

automóveis, ônibus, trens, navios ou aviões; 2) permanecer em espaços 

abertos, como áreas de estacionamento, mercados ou pontes; 3) permanecer 

em locais fechados, como lojas, teatros ou cinemas; 4) permanecer em uma fila 

ou ficar em meio a uma multidão; ou 5) sair de casa sozinho.  

O transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza pela 

ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva) acerca de 

diversos eventos ou atividades. A intensidade, duração ou frequência da 

ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto 

do evento antecipado. O indivíduo tem dificuldade de controlar a preocupação 

e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas 

diárias. 

Os adultos com transtorno de ansiedade generalizada frequentemente 

se preocupam com circunstâncias diárias da rotina de vida, como possíveis 

responsabilidades no trabalho, saúde e finanças, a saúde dos membros da 

família, desgraças com seus filhos ou questões menores (p. ex., realizar as 

tarefas domésticas ou se atrasar para compromissos). A ansiedade e a 

preocupação são acompanhadas por pelo menos três dos seguintes sintomas 

adicionais: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, 

fatigabilidade, dificuldade de concentrar-se ou sensações de "branco" na 

mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. (DSM 5, 2014) 

Dalgalarrondo (2008) afirma que são também comuns sintomas físicos 

como cefaléia, dores musculares, dores ou queimação no estômago, 

taquicardia, tontura, formigamento e sudorese fria. Alguns termos populares 

para esses estados são: “gastura”, “repuxamento dos nervos” e “cabeça ruim”. 

Percebemos que muitos indivíduos na contemporaneidade são 

diagnosticados como depressivos a partir de uma experiência contínua de 

angústia e ansiedade, no entanto, segundo o DSM V(2014, pg 155) a 

“característica comum dos transtornos depressivos é a presença de humor 
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triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que 

afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo”, 

podendo em algumas circunstâncias existir a comorbidade entre os dois 

quadros, porém, isso não pode ser generalizado, ficando restrito a algumas 

situações pontuais como internações pré-operatórias.(MARCOLINO et al., 

2007) 

 

 
4. Distúrbios Psíquicos na Medicina Tradicional Chinesa 

 

 A forma que se concebe a doença e o doente na MTC difere da 

Medicina Ocidental. Para a Medicina Oriental, o mecanismo energético do 

organismo é o resultado de um conjunto de interações energéticas em 

equilíbrio. Cada indivíduo é o resultado dessas interações e apresenta o seu 

modo individualizado e integral de agir frente a cada distúrbio energético que 

rompe a sua harmonia. 

No Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo (HwangTi Nei 

Jing) uma citação traduz esse princípio de forma bastante ilustrativa “Cada um 

é doente à sua maneira” e outra alusão a essa questão está em Da Cheng 

“...para uma mesma doença o tratamento em cada pessoa é diferente”. 

(DULCETTI JR., 2001)  

Na MTC as causas das doenças são agrupadas em dois grandes fatores 

etiológicos: externos e internos. Nas causas externas são mencionadas os 

traumatismos, as causas medicamentosas e vermes e micróbios, além das 

perturbações de origem das energias climáticas, que na medicina chinesa são 

conhecidas como energias celestes “perversas” quando se apresentam em 

excesso. São elas o vento, o calor(moderado), fogo (calor excessivo), frio, 

secura e umidade.(DULCETTI JR., 2001; WEN, 2014) 

O vento, o frio, o calor de verão, a umidade,  secura e o fogo 
são, normalmente, chamados de seis qi, as alterações 
climáticas diferem das da natureza. Em termos gerais não 
produzem doença no homem. Sem dúvida, se a capacidade de 
resistência do homem diminuir, ou se houver alterações 
climáticas repentinas e estranhas, às quais o corpo humano 
não resista, esses seis qi se convertem em fatores 
patogênicos, que invadem o corpo humano e originam 
doenças, entre elas, as mentais. 
(YE, 2006, pg 9) 
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Nas causas internas podemos citar a perturbação da energia ancestral; 

as causas alimentares, quando resultado de um desequilíbrio associado aos 

desejos e aversões alimentares, além das perturbações psíquicas que 

compreendem as cinco emoções (raiva, alegria, introspecção, preocupação e 

medo) e os sete sentimentos, conhecidos como matrizes psicomentais que são 

as manifestações do excesso e insuficiência das funções psíquicas como 

cólera ou ira, alegria, pensamentos obcessivos ou preocupação, ansiedade ou 

aflição, tristeza, medo, terror ou sintomas de pânico e mágoa.(DULCETTI JR., 

2001)  

Na MTC as doenças mentais são entendidas por anomalias que por 

diversos motivos, principalmente pela excessiva excitação espiritual e psíquica, 

fazem com que as funções dos órgãos e das vísceras do corpo humano 

percam sua normalidade, danifiquem e debilitem o qi, o sangue, os líquidos 

corporais, o jing e a medula, ou provoquem o caos na circulação do qi, do 

sangue e dos líquidos. Tudo isso causa disfunção do coração e do cérebro, 

que se manifesta em alterações no campo dos pensamentos, sentimentos, do 

ânimo, fala e conduta. (YE, 2006) 

Para a MTC, o coração alberga o shen; os pulmões, a coragem: o 

fígado, a alma; o baço, a idéia e o rim, a vontade. Essa é a síntese explícita 

pelos tratados e escritos advindos da Antigüidade na China no que conserne às 

atividades mentais. As atividades mentais do homem se materializam na 

essência adquirida e o surgimento do shen, por sua vez, é congênito e provém 

dos pais. Somente embasadas no nascimento do shen as atividades mentais 

podem ser produzidas. 

Desta forma, assim como o coração alberga o espírito, o coração é 

considerado o administrador das atividades mentais. Segundo o médico Zhang 

Jingyue (1563-1640) da dinastia Ming (1369-1644)   

 
"A alma, a coragem, a idéia, a vontade, assim como 
a preocupação voluntária e coisas semelhantes se 
chamam shen. Em resumo, o shen abriga-se no 
coração, motivo pelo qual todas as alterações 
emocionais e de vontade são administradas pelo 
coração, ou seja, é neste que está o shen de todo o 
corpo" (YE, 2006. Pag 6 e 7) 
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Assim sendo, como o coração abriga o shen, os outros órgãos 

administram suas respectivas atividades mentais sob o comando do coração. 

Os sete fatores emocionais: a alegria, a ira, a ansiedade, a meditação, a 

tristeza, o medo e o terror, se alteram e mudam, sendo atividades mentais 

normais, mas em seguida a estresses mentais, brutais, extremos, violentos, 

prolongados ou reiterados, podem provocar uma desordem funcional no qi ou 

no sangue (xue), dos Zang Fu (órgãos e vísceras) e serem a origem do 

aparecimento de uma doença. (ALTEROCHE; NAVAILH, 1992)  

Essas alterações emocionais são produto da atividade das funções dos 

cinco órgãos (Rim, Coração, Baço/Pâncreas, Fígado e Pulmão), e assim como 

são decorrentes delas, podem influenciá-las. (YE, 2006) 

Na interpretação de Campiglia(2004) os textos clássicos da Medicina 

Tradicional Chinesa mostram as doenças mentais como fruto de desequilíbrios 

ligados ao Coração, a morada do Shen ou consciência; ou ao Fígado 

responsável pelo fluxo de Qi e das emoções. Praticamente, todas as síndromes 

mais importantes que incluem insônia, ansiedade, mania, depressão, histeria e 

psicose têm como base alterações do shen, do Coração e do Fígado. 

Importante compreender que para a MTC os distúrbios físicos e 

psíquicos são indissociáveis como o ser humano o é. Da mesma forma que 

todos os fenômenos da natureza se manifestam no Homem, essas 

manifestações se materializam de forma homóloga nas patologias. 

Na MTC cada elemento tem um lugar central na formação da psique e 

pode agir, portanto, na gênese das psicopatologias. Como as doenças mentais, 

assim como o ser humano são complexas, suas etiologias são multifacetadas e 

qualquer tentativa de classificação torna-se uma simplificação exagerada do 

quadro real. Todavia, a utilização da análise individualizada da influência de 

cada elemento possibilita a compreensão da constituição dos quadros 

patológicos propriamente ditos. 

A alegria pode ser sinônimo de satisfação e de felicidade, 

proporcionando equilíbrio do Shen e do Coração. Todavia, quando em 

excesso, pode criar o estado de superexcitação que consome Qi e afeta o 

Coração. Como resultado, o Shen perde sua base e o paciente não consegue 

se concentrar, podendo alternar estados de mania e depressão. A alegria é 

responsável pela dispersão de Qi.  
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O medo é necessário como proteção em situações ameaçadoras, o 

medo ajuda o homem a identificar os perigos e a adaptar-se corretamente ao 

ambiente e às situações externas. Ele tempera a impulsividade, aumentando o 

tempo entre a intenção e a ação. Contudo, quando em excesso, na situação de 

pavor ou pânico, o medo impede totalmente a ação, paralisando e tirando a 

vontade de agir.  

Os sintomas comuns dessa situação incluem as incontinências urinária e 

fecal, resultado da liberação esfincteriana. O medo altera diretamente os Rins e 

pode também afetar o Coração e o Shen, causando desarmonia interior, fobias, 

auto-inibição e queda da auto-estima. O medo é responsável pela alteração do 

fluxo de Qi, fazendo-o descer. 

A tristeza é uma emoção que possibilita entrar em contato com a 

limitada condição humana e elaborar as perdas pessoais e as separações (de 

outras pessoas, e de objetos conquistados). Ela permite a introversão e a 

aceitação das mudanças da vida e não deve ser considerada anormal ou 

indesejável.  

Nos dias de hoje, em que só o sucesso e a ascensão são considerados 

positivos, a tristeza é vista e medicada como doença. Na Medicina Chinesa, a 

tristeza simboliza importante movimento para dentro, de recolhimento. devendo 

ser respeitada como tal. 

Já a tristeza profunda e prolongada leva o indivíduo ao estado 

depressivo. A incapacidade de realizar-se pode causar a sensação de 

impotência e desânimo permanentes. O pesar e a mágoa alteram o Pulmão e. 

consequentemente, o Zhong Qi (energia do Tórax). resultando na diminuição 

da respiração e da energia como um todo, que é a própria expressão da 

depressão. 

A tristeza profunda é responsável pela diminuição do Qi. 

Na preocupação e excesso de pensamentos, os pensamentos fixos 

levam à obsessão, às regras rígidas e à perda da flexibilidade. A preocupação 

e o excesso de idéias fixas, por sua vez alteram diretamente o Baço que é o 

órgão responsável pelo transporte e pela transformação de energia. Ocorre 

uma "indigestão mental" ou ruminação constante dos pensamentos. Assim, por 

meio da preocupação e da obsessão o paciente estagna a circulação de Qi. 
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A agressividade é outra emoção altamente necessária para 

sobrevivência e adaptação do homem, não a agressividade destrutiva, mas  

aquela construtiva a que permite ao ser humano derrubar uma árvore para 

fazer uma casa: a agressividade que impulsiona as novas idéias e a vontade 

de construir e crescer. O indivíduo incapaz de expressar agressividade não 

consegue conquistar seu espaço pessoal e sucumbe perante a vontade dos 

outros e as adversidades da vida. 

Sabe-se que a raiva e a ira são manifestações extremas da 

agressividade e que, em vez de ajudar, levam à desarmonia interna. A raiva 

explosiva gera alteração na função do Fígado e, como consequência, impede o 

fluxo de Qi. Os sintomas associados a esse estado são irritação, opressão 

torácica, distensão abdominal, síncopes. A ira é responsável pela ascensão de 

Qi e pode formar o Qi contra-corrente.  

Segundo Campiglia (2004), as alterações dos Zang Fu também geram 

emoções ou padrões de comportamento alterados: o Qi do Rim, Vazio: gera o 

medo que leva à indecisão. Plenitude: causa o autoritarismo e a extravagância. 

Qi do Pulmão, Vazio: gera a angústia e a depressão. Plenitude: provoca a 

superexcitação. Qi do Fígado, Vazio: produz a indecisão. Plenitude: cria a 

raiva. Qi do Coração, Vazio: leva ao choro. Plenitude: gera a mania. Qi do 

Baço, Vazio: gera a astenia mental. Plenitude: leva à obsessão. 

 

5. Diagnóstico e Tratamento da Ansiedade na Medicina Tradicional 

Chinesa 

 

 Traçando-se um paralelo entre o diagnóstico dos diferentes tipos de 

distúrbios de ansiedade na Medicina ocidental e o diagnóstico de ansiedade 

para a MTC, buscamos de forma simples e didática fornecer subsídios para o 

diagnóstico e tratamento dos mesmos por meio da Acupuntura. 

Para Maciocia(2005), o diagnóstico de ansiedade pode ser facilitado 

pela observação da movimentação das mãos, fala trêmula, medo do 

tratamento, e com relação a língua, essa pode apresentar a ponta vermelha e 

fissura profunda na região do coração, os olhos podem aparentar estar 

“instáveis” e o pulso em corda quando decorrente de Plenitude ou flutuante-

vazio, no caso de Vazio. 
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Alguns pontos de acupuntura tem em seus nomes tradicionais o 

vocábulo Shen, por isso são indicados para tratamento de distúrbios das 

emoções, são eles: C7, B44, R23, R25, VB-13, VG11, VG24, VC8. 

(CAMPIGLIA, 2004) 

Os Vasos Maravilhosos são canais virtuais que funcionam como 

reservatório de energia, e no caso de desequilíbrio dos meridianos principais, 

esses canais são acionados. Esses meridianos são utilizados na acupuntura 

para acelerar os resultados esperados no tratamento. São utilizados pontos de 

abertura e fechamento que trabalham sempre em conjunto.  

No caso de tratamento de distúrbios psíquicos e mentais, do tipo 

melancolia, tristeza, emotividade, angústia, agitação, depressão, amnésia, 

perda de memória, delírio, pesadelos, etc é utilizada a dupla de pontos CS6 

(Yin Wei) e BP4 (Chong Mai). Desta forma, são indicados esses pontos como 

abertura e fechamento nos diferentes protocolos de pontos a seguir, 

relacionados ao tratamento da ansiedade. 

 

5.1. Elemento Água 

 

O elemento água é relacionado ao Rim, que alberga a energia ancestral 

(Jing Qi), ou seja, a herança dos pais no que tange à longevidade, à força 

hereditária, que vai se desgastando no decorrer dos anos naturalmente, e seu 

acoplado Bexiga. Dessa forma, todos temos algum tipo de deficiência de 

energia do Rim, pois, naturalmente. ao longo dos anos, a bateria energética do 

corpo vai se desgastando e não consegue sustentar os desequilíbrios internos.  

Entretanto, indivíduos considerados mentalmente sãos mantêm um 

mínimo de energia renal que sustenta sua sanidade. A energia do Rim é 

fundamental como força de coesão do Ego, porém, mesmo que alguém 

apresente baixa energia renal, esta não será necessariamente tão baixa a 

ponto de levar ao desenvolvimento de uma psicopatologia. (CAMPIGLIA, 2004) 

O movimento da Água é o da força primordial que mantém a integridade 

e o equilíbrio, estabelece as raízes, junta as forças e faz reservas. Essa 

capacidade reflete-se diretamente na habilidade de adaptação diante das 

mudanças e das dificuldades da vida. As patologias da Água caracterizam-se 
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por perda de direção, incapacidade de completar ações, medo, fixação e 

radicalismo. 

Dentre as psicopatologias relacionadas ao elemento Água, temos: 

Medos e Fobias, Síndrome do Pânico, Psicopatias, Sociopatias, Mal formações 

neurológicas, Doenças genéticas, Autismo, Psicoses, Retardo mental, 

Esquizofrenia, Depressão maior. Os ´pontos indicados para tratamento desse 

elemento são R1 (fobia, mania), R9 (comportamento maníaco), e B15 

(ansiedade),  (CAMPIGLIA, 2004) 

Ross (1985) sugere a puntura nos pontos R3 e B23 para fortalecer a 

energia do Rim, e VC4 e VG4 especificamente para fortalecer o Yang do Rim. 

 

 

5.2. Elemento Madeira 

 

 O elemento Madeira está relacionado ao Fígado e Vesícula Biliar, e para 

a MTC o movimento da Madeira se caracteriza como expansivo e direcionado, 

simbolizando o crescimento e a confiança. A confiança se dá no momento em 

que o indivíduo sai da semente, do casulo, dos cuidados dos pais, e vai em 

direção à vida e ao mundo. 

Dessa forma, a Madeira é o elemento responsável pelo desenvolvimento 

e crescimento do indivíduo, pelo equilíbrio entre a realidade interna e externa, 

pela visão de mundo e pela possibilidade de relacionamento. Além disso, o 

Fígado é o órgão que regula o "fluxo livre" das emoções. Sendo assim, não há 

psicopatologia em que o indivíduo não apresente em algum nível um distúrbio 

do elemento Madeira.  

No tocante às psicopatologias, reconhece-se em praticamente todas as 

doenças psíquicas, importantes dificuldades de relacionamento do indivíduo 

com seu meio ambiente, os quais dificultam a clareza e a visão da realidade e, 

finalmente, interferem nos relacionamentos humanos e na expressão das 

emoções. Sendo assim, não há psicopatologia em que o indivíduo não 

apresente, em algum nível, um comprometimento do elemento Madeira. 

Os principais quadros psicopatológicos relacionadas ao Fígado são: 

Paranóias, Delírios (quando relacionado com fogo), Transtorno Bipolar, 

Depressões reativas e ansiosas, Agressividade patológica, Choro contido. Para 
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tratar esse elemento são sugeridos os seguintes pontos: VB13 (psicose), VB15 

(perturbação da visão), VB23 (opressão no peito), e VB44 (tendencia a sonhos 

e pesadelos).(CAMPIGLIA, 2004; WEN, 2014) 

A depressão do fluxo livre do Qi do Fígado pode ser a origem das 

disfunções das emoções e conduta. Para tratamento desse desequilíbrio, Ross 

(1985) aponta como princípio o fortalecimento do Qi e diminuir a estagnação, 

mantendo o fluxo de energia constante. Dependendo dos sintomas, se houver 

explosões de raiva, é indicado acalmar ou harmonizar o Yang do Fígado, e 

fortalecer o Yin do Fígado para restaurar o equilíbrio. 

Desta forma, indica-se a utilização dos pontos VG20, VB20, F2 para 

casos mais agudos, e F3 para casos mais crônicos. 

 

5.3. Elemento Terra 

 

 O movimento do elemento Terra é o de "conexão". Conexão com os 

outros, demonstrando paciência, cuidado, estabilidade, capacidade de focar e 

ater-se ao momento, de apreciar a vida. Patologias da Terra manifestam-se na 

obsessão. incapacidade de percepção do presente, distração, perda da 

consciência do ambiente e da consciência corporal, dificuldade para se mover, 

com sensação de estar preso ou estagnado. 

 Na formação dos órgãos do elemento Terra (Baço, Pâncreas e 

Estômago), assim como acontece no elemento Água, são fundamentais a 

energia ancestral dos pais, a nutrição intra-útero e, finalmente, a nutrição após 

o nascimento, por meio da alimentação, do carinho e do contato. A nutrição 

tem início na vida intra-uterina pela placenta e pelo cordão umbilical. 

Posteriormente, a fase de amamentação materna exclusiva e a introdução dos 

alimentos sólidos, com o subseqüente desmame são momentos cruciais que 

determinam como o Baço-Pâncreas funcionaná no futuro. 

Levando em conta estes três parâmetros diferentes: a energia ancestral 

(carga genética e energética dos pais), a nutrição intra-útero e a nutrição no 

primeiro ano de vida, tem-se um panorama da quantidade e da qualidade de 

energia do elemento Terra de uma pessoa. A energia do elemento Terra 

depende ainda da qualidade da alimentação durante toda a vida.  
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Mesmo naqueles indivíduos que tiveram boa energia ancestral e boa 

amamentação, não significa que possam descuidar-se no futuro da 

alimentação, assim como, das relações humanas. O processo de assimilação 

dos alimentos é contínuo e depende de cuidados constantes. 

O funcionamento insuficiente do Baço-Pâncreas-Estômago leva, 

inicialmente, à incapacidade de aproveitar a energia advinda dos alimentos. A 

pessoa torna-se, então, desnutrida (não necessariamente magra) e com baixa 

energia e disposição para executar suas atividades diárias. O segundo prejuízo 

ocorre na circulação da energia propriamente dita, pois o Baço desarmonizado 

tende a acumular energia e produzir aquilo que se chama em MTC de 

mucosidade. 

A mucosidade é um concentrado de energia que se junta e não pode ser 

aproveitado pelo organismo, interferindo na circulação energética de todo o 

resto do corpo. Além disso, a alteração do elemento Terra leva a dificuldade de 

concentração, preocupações excessivas, obsessão e nostalgia. 

As patologias mentais que envolvem o Baço-Pâncreas apresentam, em 

geral, astenia, cansaço, sonolência, alterações alimentares, como anorexia, 

bulimia e obesidade e, finalmente, “mucosidade mental”, que se manifesta no 

plano da consciência e impede o indivíduo de ver e agir com clareza, tendo 

como manifestações os quadros psicopatológicos a seguir: Distúrbio ansioso 

de separação, Obsessão, Astenia, Depressão, Anorexia/Bulimia, Obesidade, 

Cansaço, Sonolência, Dificuldades de concentração, e de relacionamento, e 

Depressão menor. Campiglia (2004) sugere a utilização dos pontos BP1 

(insônia/sonolência, distúrbio mental, tendência a sonho/pesadelo) e E44 

(ponto yin do elemento água). 

Para tratamento de distúrbios desse elemento e seu Zang Fu Ross 

(1985) indica VC6 para fortalecer o Qi do Baço e dispersar a Umidade, VC12 

que revigora o Qi e o Yang do Baço, auxiliando nas tranformações; E25 que 

regula o Qi do Estomago e dos Intestinos, e associado a VC12 ajuda a 

dispersar a Umidade. Outro ponto ligado a esse elemento é o BP9, que tem 

ação na eliminação da Estagnação e Umidade. 

 

5.4. Elemento Metal 
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O elemento metal está associado na literatura à tristeza, sendo que a 

depressão é descrita por alguns autores como distúrbio desse elemento. O 

metal, do ponto de vista funcional, para a MTC tem uma importância 

predominante na respiração do Pulmão e na puriticação dos alimentos pelo 

Intestino Grosso. Este tem como atividade principal ajudar a separar o límpido 

do turvo, complementando a função do Estômago do elemento Terra. Essa 

“depuração” realizada por meio desses órgãos, ou seja a reabsorção de 

alimentos e energia feita pelo Intestino Grosso confere ao Intestino sua 

importância no plano mental. (CAMPIGLIA, 2004) 

Já o Pulmão comanda a respiração, que é a primeira a ser bloqueada 

em qualquer situação de dor ou trauma. Além disso, no campo psíquico o 

Pulmão participa da formação da identidade pessoal, do eu, do peito (batemos 

no peito quando dizemos “eu"), da energia do tórax.(Zhong Qui). Desta forma, 

a formação da identidade é fruto da harmonia de todos os elementos que 

geram a energia  

que se acumula pela função do Pulmão, que a redistribui por todo o corpo. 

Sendo assim, o Metal é um elemento ao mesmo tempo centralizador e 

condutor, dependendo, em última análise, de todos os outros elementos que 

geram e transformam a energia até que ela chegue ao Metal. 

 Para Campiglia (2004) o Metal está associado também às 

transformações, às passagens, às mudanças de vida, ao apego e desapego, 

ao movimento de “soltar”. O elemento confere ao indivíduo a capacidade de se 

desprender materialmente e de situações emocionais, quando isso se torna 

necessário como, por exemplo. na separação de um cônjuge ou na morte de 

uma pessoa querida. 

As psicopatologias associadas ao Metal se relacionam com o medo da 

mudança e, por isso, do apego a certas atitudes, a padrões rígidos e 

estereotipados, as pessoas com patologias psíquicas associadas ao Metal 

apresentam dificuldade em fazer vínculos ou mantê-Ios. Encontram-se tais 

atitudes, por exemplo, no distúrbio borderline. Por outro lado, pode ser que 

essas pessoas, por medo de perderem o que têm, apegam-se 

demasiadamente a tudo que é conhecido e, temendo o desconhecido, tornam-

se rígidas e obsessivas. 
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São patologias do Metal as que se manifestam por tristeza e pesar 

crônicos, incapacidade de se desprender, tendênda a viver no passado, 

autocomiseração, sensibilidade excessiva, inveja, ciúmes, egoísmo, tristeza 

profunda, obsessão, distração. Os distúrbios obsessivo-compulsivos estão 

ligados a dois elementos: Terra e Metal, simultaneamente. 

As obsessões são definidas como pensamentos, imagens ou impulsos 

persistentes e recorrentes, percebidos como invasivos ou inapropriados que 

causam ansiedade e angústia. As compulsões se definem por repetição de 

padrões de comportamento e pensamento que se ritualizam para minimizar a 

ansiedade. Todas as compulsões são, até certo ponto, correlacionadas ao 

Baço- 

Pâncreas, mas o Baço, sozinho, não exerce o papel de estruturador dessas 

neuroses: o elemento Metal é necessário para dar forma a tais distúrbios. Os 

pontos indicados para tratamento desse elemento são P7 (rigidez na nuca, dor 

no peito), P9 (rigidez na nuca, dor no peito), IG11 (ponto pertencente ao 

elemento Terra).(CAMPIGLIA, 2004) 

5.5. Elemento Fogo 

 

O elemento Fogo, é considerado a morada do Shen ou da consciência, 

desta forma, é o elemento central das doenças emocionais e mentais. O Shen 

alterado é, muitas vezes, o aspecto final de uma cadeia de eventos. É possível 

que alguém demonstre desestruturação psíquica por decorrência da baixa 

energia de Rim, alteração da visão da realidade por alterações do Fígado. 

Nesse sentido, sua consciência (Shen), estará prejudicada. (CAMPIGLIA, 

2004) 

Os insights, a formação dos símbolos e a inteligência fazem parte dos 

atributos do Fogo. Desta forma as psicopatologias associadas ao Fogo podem 

gerar diminuição da capacidade de compreensão profunda e simbólica.  

O Fogo relaciona-se ao movimento de "abertura”, ao amor incondicional, 

e capacidade de mostrar compaixão, de sentir-se alegre e de dividir essa 

alegria com os outros. É responsável pela adaptação e pela resiliência. As 

patologias relacionadas com o Fogo mostram a dificuldade de se submeter a 
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limites, de amar ou de ser espontâneo, gerando na pessoa, atitude teatral e 

falsamente generosa. (CAMPIGLIA, 2004) 

Como as psicopatologias associadas ao Fogo sempre envolvem algum 

comprometimento do Shen, ou da consciência (o Coração é a morada do 

Shen), algumas delas, porém, estão mais diretamente relacionadas a este 

elemento, como os distúrbios do sono, os distúrbios psicossomáticos, 

distúrbios sexuais e distúrbios de ansiedade. 

Os distúrbios de ordem somática, como a somatização, o distúrbio 

conversivo, a hipocondríase e os distúrbios dismórficos (alteração da imagem 

corporal) têm em comum o fato de o paciente apresentar um sintoma físico que 

não pode ser comprovado por diagnóstico médico, mas que Ihe causa grande 

sofrimento e Ansiedade, acabando por alterar-lhe a vida do ponto de vista 

ocupacional e social.  

As somatizações, segundo Campiglia (2004) já eram reconhecidas há 

milênios (no antigo Egito) e, no século XVII, receberam o nome de "histeria", 

por vez, Freud estudou psicodinamicamente o mecanismo de conversão em 

pacientes histéricas.  

Os distúrbios ansiosos, como a síndrome do pânico e o distúrbio de 

ansiedade generalizada, têm etiologias mistas, nas quais se distinguem o 

medo, fruto da falta de raiz proporcionada pelos Rins, e a ansiedade, como 

resposta do Coração. 

Delírios, manias e psicoses apresentam manifestações clínicas que 

envolvem o elemento Fogo. O tratamento das psicopatologias do Fogo 

emprega métodos que proporcionam ao indivíduo a possibilidade de centrar-se 

e acalmar-se, como a meditação e o relaxamento. O fortalecimento do 

elemento Água e das raízes também diminui os excessos do Fogo. Campiglia 

(2004) sugere a utilização dos pontos C4 (histeria), C5 (insônia ou sonolência), 

C6 (histeria, neurastenia, palpitação), C7 (histeria, neurastenia, ansiedade, 

insônia), C8 (palpitação), ID3 (problemas na visão), ID5 (perturbação da visão) 

e ID8 (visão turva), CS6 (pressão no peito, palpitação, ansiedade, histeria, 

insônia), CS7 (opressão no peito, palpitação, ansiedade, depressão), CS8 

(ansiedade, depressão, cansaço). 

Os pontos também utilizados para tratamento da ansiedade relacionada 

a esse elemento são C7 (Shen Men), C8, o ponto extra Yintang (específico 
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para sono perturbado com sonhos), o ponto extra Anmian (específico para 

insônia), B15 e B23.(ROSS, 1985) 

  

6. Considerações Finais 

 

 Por considerar o Ser Humano indivisível e integrado, e dessa forma, 

tratá-lo integralmente, a Acupuntura é um recurso terapêutico extremamente 

eficaz no que tange ao tratamento de distúrbios de ordem psíquica e 

emocional, diminuindo a medicalização excessiva e incentivando a mudança 

de hábitos e de postura diante da vida de forma positiva e autônoma.  

 Nesse trabalho buscamos apresentar a história da Acupuntura no 

Oriente e sua introdução no Ocidente e em especial no Brasil, mostrando que 

trata-se de uma terapêutica milenarmente conhecida e que apresenta 

resultados consideráveis, dignos de credibilidade. 

Tendo em vista a enorme gama de possibilidades de tratamento da 

Ansiedade por meio da MTC, em especial da Acupuntura, é fato que este 

trabalho buscou apenas apresentar um pequeno arsenal de recursos, possível 

a um trabalho acadêmico dessa monta, pois seria impossível o 

aprofundamento necessário ao estudo minucioso de todos os recursos de 

diagnóstico e de tratamento em um tempo tão curto. 

 É sabido que, como toda ciência, o conhecimento sobre Acupuntura não 

se resume ao tempo de um curso de Especialização, mas é necessária uma 

vida para que se possa conhecer e usufruir de todos os recursos possíveis 

para sua utilização na terapêutica. 

Desta forma, fica nossa contribuição singela para o aperfeiçoamento do 

tratamento da Ansiedade, disturbio esse, tão recorrente nos tempos hodiernos. 

Sigamos aprendendo esse tão precioso método que encerra muito mais que 

técnicas, mas também de estilo de vida e visão de Mundo e de Homem 

enriquecedores e instigantes. 
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