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RESUMO

Este estudo teve como objetivo quantificar os pontos significativos dos livros: The Miracle of
Acupunture; Maravilhas Clínicas da Acupuntura e Moxibustão; Tratado de Medicina Chinesa
e Fundamentos Essenciais da Acupuntura Chinesa, determinando os mais importantes no
tratamento de doenças neuropsiquiátrica. Esta análise foi realizada através da contabilização
dos pontos utilizados em doenças neuropsiquiátricas, onde verificou-se que os pontos
principais eliminam as causas básicas das doenças, podendo então, em um tratamento inicial
fazer o uso destes obtendo um resultado efetivo.

Palavra-Chave: Acupuntura; Doenças Neuropsiquiátricas; Tratamento.

ABSTRACT

This study aims to quantify the significant points of the books: The Miracle of Acupuncture;
Wonders of Clinical Acupuncture and Moxibustion; Chinese Medicine treaty and Core
Fundamentals of Chinese Acupuncture, determining the most important in the treatment of
neuropsychiatric diseases.

This analysis was performed through the accounting of points

used in neuropsychiatric diseases, where it was found main points eliminate the root basic
causes of diseases, which can then, in an initial treatment make use of these obtaining an
effective result.

Keyword: Acupuncture; Neuropsychiatric diseases; Treatment.

1. INTRODUÇÃO

A Medicina Chinesa originou-se ao longo do Rio Amarelo, ao longo dos séculos,
passou por muitas inovações em diferentes dinastias. É considerada uma das mais antigas
formas de Medicina Oriental, com resquícios de instrumentos de pedra datando de períodos
anteriores a 4.000 a.C. A mesma não trabalha diretamente com os órgãos e sistemas do corpo,
mas sim com uma espécie de energia vital Qi, onde todas as técnicas envolvidas utilizam–se
desta energia, afim de atingir o equilíbrio energético no paciente, fortalecendo o organismo e
tratando desta forma o mal que acomete o mesmo.
A mesma baseia-se em conceitos Taoístas e energéticos, os quais enfocam o indivíduo
como um todo e como parte integrante do universo. Para ela, o indivíduo é constituído por um
conjunto de energias, provenientes do céu e da terra, que fluem por todo do corpo, e que
devem estar em constante equilíbrio; quando isso não ocorre, temos então a manifestação de
patologias
Quase toda Medicina Chinesa se baseia no Nei Jing, comumente conhecido como o
Imperador Amarelo, o qual desfruta de grande autoridade, pela riqueza de observações que
contém seus ensinamentos sobre prevenção e tratamento de doenças. Quase todas as obras
posteriores foram inspiradas nesse livro.
Em 1974, foi criado em Pequim um instituto de pesquisa científica em medicina
tradicional, e até 1958 já haviam 27 institutos semelhantes com objetivo de determinar o valor
da medicina popular através de métodos científicos modernos. Em 1958 começou-se a
praticar analgesia por acupuntura, onde realizou-se a primeira amigdalectomia sob analgesia
por acupuntura, com sucesso. O método estendeu-se para cirurgias bucais, tireoidectomia,
remoção de tumores cerebrais, cirurgias de tórax, abdômen, pélvis e extremidades.
No Brasil, a técnica começou a ser praticada em 1810, pelos imigrantes chineses, e,
mais tarde, em 1908, pelos japoneses. No início da década de 50, a acupuntura foi introduzida
no país por Frederico Spaeth, que foi um dos fundadores da Associação Brasileira de
Acupuntura – ABA.
A terapêutica objetiva reestabelecer o fluxo do Qi pelo organismo, e para isso, lança
mão de vários recursos, tais como:

1. Fitoterapia chinesa;
2. Acupuntura;
3. Tui Ná;
4. Dietoterapia;
5. Auriculoterapia;
6. Moxabustão;
7. Ventosaterapia;
8. Práticas físicas.

2. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico na Medicina Chinesa, embora aparentemente simples, é muito eficaz,
as observações a serem feitas inclui observar, ouvir, cheirar, perguntar, tocar, destacam-se
ainda no diagnostico a observação da língua e o exame de pulso.
A partir das informações reunidas desta forma pelo terapeuta, é elaborado um
diagnóstico usando como referência um sistema para classificar os sintomas apresentados.
Este sistema se fundamenta no conhecimento dos seguintes princípios teóricos:


A relação de Yin/Yang;



A Teoria dos Cinco Elementos;



Os oito princípios do Ba Gua;



A teoria dos órgãos Zang Fu;



Os Meridianos de energia;



Os Seis níveis;



Os Quatro estágios;



O Triplo aquecedor

3. PATOLOGIAS E SÍNDROMES
Na Medicina Chinesa a patologia interna tem como causa desequilíbrios internos tais
como:


Emoções;



Má alimentação;



Cansaço excessivo;



Falta de repouso.

As principais perturbações energéticas:


Sintomas moderados;



Evolução gradual.

Já as patologias externas tem como causa a penetração de fatores externos no organismo:


Frio / Calor;



Vento / Umidade;



Secura;

As principais perturbações energéticas:


Início rápido;



Sintomas intensos / agudos;



Evolução rápida.

4. SÍNDROME GERAL
Conjunto de sintomas que dizem respeito à totalidade do organismo e a nenhum órgão em
específico.



Vazio de Qi;



Vazio de sangue (xue);



Vazio de Yang;



Vazio de Yin;



Estase;



Umidade / Mucosidade;



Umidade / Mucosidade / Calor;



Plenitude / Calor.

5. SÍNDROME DE ÓRGÃOS
Conjunto de sintomas que se referem à perturbação de um dos órgãos principais.



Baço-Pâncreas (PI);



Rim (Shen);



Fígado (Gan);



Coração (Xin);



Pulmão (Fei);



Pericárdio (Xin Bao).

Este estudo teve como objetivo, verificar a validade da metodologia a fim de
determinar os principais pontos no tratamento das doenças neuropsiquiátricas, demonstrando
as experiências da clínica terapêutica obtida na aplicação de acupuntura a partir dos livros:
The Miracle of Acupunture; Maravilhas Clínicas da Acupuntura e Moxibustão; Tratado de
Medicina Chinesa e Fundamentos Essenciais da Acupuntura Chinesa¨, para cujos casos a
Acupuntura e a Moxabustão tem demonstrado que com sua aplicação os resultados são
efetivos.

6. MÉTODO
6.1. Tipo de Estudo

Esta pesquisa constituiu de uma revisão bibliográfica, de natureza quantitativa, a fim
de determinar os pontos mais utilizados no tratamento das doenças neuropsiquiátricas, de
acordo como os livros: The Miracle of Acupunture. Maravilhas Clínicas da Acupuntura e
Moxibustão; Tratado de Medicina Chinesa e Fundamentos Essenciais da Acupuntura Chinesa.

6.2. Amostra

Foram utilizados como objeto de pesquisa os livros: The Miracle of Acupunture;
Maravilhas Clínicas da Acupuntura e Moxibustão; Tratado de Medicina Chinesa e
Fundamentos Essenciais da Acupuntura Chinesa.
6.3. Coleta dos Dados

A coleta de dados foi feita através de planilha do programa de computador Microsoft
Excel, onde foram cadastrados todos os pontos utilizados para cada uma das patologias dos
livros, destacando assim as doenças neuropsiquiátricas. Em seguida, foram selecionados os
pontos que tiveram maior utilização.

7. DOENÇAS NEUROPSIQUIATRICAS
Na visão da Medicina Chinesa, as doenças neuropsiquiátricas, é muito diferente da
verificada em contextos da Medicina Ocidental, entende-se que as doenças neuropsiquiátricas
têm em sua base uma desarmonia entre as energias dos diversos órgãos do organismo, com
destaque na energia do Coração(Xin) e do Fígado(Gan). O Shen possui uma tradução muito
complexa e difícil, podemos traduzi-lo por Mente/Espírito.
O Shen (Mente) faz parte dos denominados "cinco aspectos espirituais" que são: a
Alma etérea (Hun) que reside no Fígado(Gan); a Alma corpórea (Pó) que reside no Pulmão
(Fei); o intelecto (Yi) que reside no Baço(PI); a Força de vontade (Zhi) que reside no Rim e a
Mente (Shen) que reside no Coração (Xin).
Os textos antigos dizem-nos que o coração controla O Shen (Mente). Consideramos
assim que, um menor aporte de Sangue ao cérebro compromete seriamente o seu desempenho
podendo causar danos irreparáveis. Dois aspectos também importantes são de que uma mente
em bom funcionamento e um bom espírito depende em primeiro lugar da Essência (Jing), a
mesma pode ser adquirida na concepção, através dos pais, conhecida como Essência PréNatal (Xian Tian Zhi Jing) ou adquirida através dos alimentos e água, após o nascimento,
conhecida como Essência Pós-Natal (Hou Tian Zhi Jing).
Na Medicina Chinesa, as doenças mentais são chamadas de Dian Kuang. As
síndromes Dian Kuang são psiquiátricas, envolvendo doenças de natureza mais grave, como
esquizofrenia, depressão, transtorno afetivo-bipolar, estados psicóticos ou paranoicos, e
simples distúrbios mentais - emocionais como a ansiedade ou a insônia.
Contudo, estas síndromes podem ser agrupadas em Dian ou Kuang, conforme suas
características clínicas.
As síndromes Dian são do tipo: depressivas, com embotamento afetivo, apatia, poucos
movimentos, no qual ocorre uma obstrução do fluxo do Qi. O tipo Kuang são as síndromes
maníacas, nas quais há excesso de atividade mental e/ou motora. Ocorre uma explosão de
ânimo, pois acontece alteração da mente pelo Fogo.
As síndromes Dian podem transformar-se em Kuang, e vice-versa. Ambas são
causadas por alterações emocionais, distúrbios do Yin e do Yang, obstrução do Qi e do Xue e
por subida da Mucosidade-Calor.
As síndromes Dian têm como característica predominante o Yin. A pessoa não gosta
de falar, não expressa suas emoções facilmente e guarda para si. Sente tristeza e chora

bastante, têm hábitos repetitivos, pensamentos persecutórios, perde o apetite, prefere ficar no
escuro. Ocorre com mais frequência em adolescentes e mulheres na menopausa. Estas
síndromes podem ser do tipo plenitude/excesso (quando ocorre uma obstrução do Qi do
Fígado (Gan) e produção de muco que se acumula no interior), ou do tipo Deficiência/Vazio
(quando ocorre uma deficiência do coração (Xin) e do Baço (PI).
Já as síndromes Kuang têm característica Yang. Iniciam-se subitamente, ocorre
agitação, e preferência por ambientes claros, à pessoa gosta de sair, ri facilmente, tem
sintomas persecutórios, mas não se sente acuda, e sim, parte para o ataque, podendo até
mesmo ferir ou matar alguém. Esta síndrome pode ser do tipo Plenitude/Excesso (quando a
Mucosidade-Fogo sobe e obstrui a mente), ou do tipo deficiência/vazio (quando o Fogo
consome o Yin).
Na literatura clássica de medicina chinesa, as doenças neuropsiquiátricas, são vistas
como frutos dos desequilíbrios ligados ao Coração(Xin), como a moradia do Shen (Mente),
ou ao Fígado (Gan), que é responsável pelo livre Fluxo do 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(Gan)".
Além das síndromes Dian Kuang, os distúrbios psíquicos geram alterações das cinco
emoções (Raiva, Alegria, Tristeza, Preocupação e Medo), alteram o Yin, o Yang, o Qi, o
Xue(Sangue) e ainda os Zang Fu. As alterações emocionais podem gerar desarmonias nos
Zang Fu, levando a doenças. Os Zang Fu desarmônicos também podem gerar alterações nas
emoções e distorções da realidade. As alterações emocionais que mais afetam os Zang Fu são
as desarmonias do Fígado (Gan) e do Coração (Xin).

Doenças Neuropsiquiátricas:



Apoplexia ou Acidente Vascular Cerebral;



Convulsão Crônica;



Convulsão Infantil, Convulsão Infantil Aguda;



Convulsão Infantil Crônica e Sequela de Encefalite;



Depressão e Transtorno Maníaco;



Dermatite Neurológica;



Doença de Méniere (Vertigem e Tontura);



Dor de Cabeça ou Cefaleia;



Epilepsia;



Epilepsia durante a Gravidez;



Falta de Desenvolvimento da Inteligência Infantil;



Histeria;



Insônia e amnésia;



Lesão do Nervo Óptico;



Neuralgia do trigêmeo;



Neurastenia;



Neurite Múltipla;



Neurite Retobulbar;



Paralisia Facial;



Paralisia Infantil;



Polineurite;



Síndrome de atrofia e Sequela de Polimielite.

8. RESULTADOS

Nas patologias de neuropsiquiatria do livro The Miracle of Acupunture, foram
utilizados 92 pontos sendo que 38 deles tiveram significância estatística onde os pontos Hegu
(IG4) e Neiguan (PC6) tiveram uma utilização de 7,6%, já os pontos Zusanli (E36)
acompanhado do Shenmen (C7) foram citados 6,5% e o ponto Taichong (F3), teve uma
utilização de 5,4%.
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No livro Maravilhas Clinicas da acupuntura e moxibustão, foram utilizados 105
pontos nas doenças neuropsiquiátricas, sendo que 45 deles tiveram significância estatística,
onde o ponto Taichong (F3), foi utilizado 11,4%, o ponto Zusanli (E36) 9,5%, seguido do
ponto FengLong (E40), utilizado 7,6% e foram utilizados 6,6% os pontos Hegu (IG4) e
Fengchi (VB20).
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Já no livro Tratado de Medicina Chinesa, tivemos a utilização de 115 pontos, onde
42 pontos foram utilizados mais de 1 (uma) vez, destacando os pontos Hegu (IG4), que foi
utilizado 8,6%, o ponto Daying (E5), utilizado 7,8%, o ponto Neiguan (PC6), utilizado 6%,
seguido dos pontos Sanyinjiao (BA6), Ganshu (B18), Shenshu (B23) e Taichong (F3), onde
cada um foi utilizado 5%.
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No livro Fundamentos Essenciais da Acupuntura Chinesa, tivemos a utilização de 79
pontos, destacando 45 pontos que foram citados mais de 1 (uma) vez, onde os pontos

Hegu (IG4) com o Zusanli (E36), tiveram uma relevância de 7,5%, seguidos do
Renzhong (VG26) que foi utilizado 6,3%, já os pontos Jiache (E6), Neiguan (PC6), Taichong
(F3) e TaiYang, foram utilizados 5% para as doenças neuropsiquiátricas.

Fundamentos Essenciais da Acupuntuta
Chinesa
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fundamentos Essenciais da
Acupuntuta Chinesa

O Hegu (IG4) é o ponto mais importante para tratar distúrbios da face e dos órgãos dos
sentidos. No Classic of Jade Dragon, afirma que o Hegu (IG4) trata todas as doenças da
cabeça, face, ouvidos, olhos, nariz, bochechas, boca e dentes. Esse ponto é essencial no
tratamento de qualquer distúrbio que afeta essas áreas, independentemente de ser agudo ou
crônico, por calor ou frio, por deficiência ou excesso.
Daying (E5) é um ponto bastante utilizado nos casos de neuralgia facial, paresia facial,
tetania por vento como trismo, desvio da boca, espasmos nos lábios, rigidez da língua com
incapacidade de falar, incapacidade de abrir e fechar os olhos acompanhados de dor nos
olhos.
Jiache (E6) é um importante ponto no tratamento de uma ampla variedade de
distúrbios locais que afetam o maxilar, incluindo incapacidade de mastigar, incapacidade de
abrir a boca após o acidente vascular cerebral, trismo e tensão, dor ou paralisia da mandíbula.
É um dos “treze pontos fantasmas”, listados sob seu nome alternativo, Guichuang, no
Supplement to the Thousand Ducat Formulas, escrito por Sun Si-Miao. Esse agrupamento de
pontos foi usado para tratar mania e epilepsia, tendo como possível explicação o medo de que

os epilépticos pudessem morder a língua ao ranger os dentes durante o ataque, em cujo caso
Jiache (E6) seria incluído em uma prescrição para tratar epilepsia para relaxar o maxilar.
Zusanli (E36) é um ponto bastante indicado para os casos de depressão maníaca, canto
maníaco, delírio, fala de modo ofensivo, raiva, pânico, tendência à tristeza, riso escandaloso,
agitação com calor no corpo, acidente vascular cerebral. Qin Cheng-zu, da dinastia Song,
declarou que, usando-se o ponto Zusanli (E36), todas as doenças podem ser tratada.
FengLong (E40) é o ponto mais importante para transformar fleuma no corpo, seja
qual for sua origem, tem como ação dispersa fleuma do Coração(Xin), e acalma o espírito
(Shen). Indicado nos casos de depressão maníaca, riso insano, grande alegria, desejo de subir
em lugares altos e cantar, tirar a roupa e correr, inquietação, ver fantasmas, indolência,
epilepsia, vertigem, apoplexia nas doenças causadas por “vento e muco”, hipertensão.
Sanyinjiao (BA6) tem como ações tonificar o Baço(PI) e o Estômago(Wei), elimina a
umidade, harmoniza o Fígado(Gan) e tonifica o Rim(Shen), harmoniza o Jian inferior, acalma
o espírito, revigora o Sangue(Xue), ativa o canal e alivia a dor. Indicado nos casos de
palpitações, insônia, deficiência da Vesícula Biliar(Dan), distúrbio infantil do sono, tontura,
visão turva, tinidos, bocejos, hipertensão. Suas ações e indicações são extraordinariamente
amplas, sendo um ponto fundamental no tratamento de muitos distúrbios entre eles o
emocional.
Shenmen (C7) é o ponto de Acupuntura mais importante para acalmar e regular o Shen
(espírito), indicado nos casos de insônia, fala com frequência durante o sono, memória fraca,
depressão maníaca, epilepsia, demência, desejo de rir, riso insano, insultar as pessoas, tristeza,
medo e pânico, desorientação, distúrbio do Zang inquieto e agitação no Coração(Xin).
Ganshu (B18) é o ponto Shu dorsal do Fígado(Gan), entre suas ações dispersa o Qi do
Fígado(Gan), regula e nutre o Sangue(Xue) do Fígado(Gan), pacifica o Vento e esfria o Fogo
e dispersa Umidade-Calor. Indicado nos casos de paciente com muita raiva, depressão
maníaca, epilepsia. O Fígado(Gan) armazena o Sangue(Xue), o Sangue(Xue) é a residência da
alma etérea (Hun); quando o Qi do Fígado(Gan) está deficiente, há medo, e quando está em
excesso, há raiva”. Se a estagnação do Qi é pronunciada, e especialmente se transforma em
fogo, haverá manifestações emocionais, como raiva, depressão maníaca e até epilepsia.
Shenshu (B23) é o ponto Shu dorsal do Rim(Shen), fortalece o Rim(Shen), o Qi e o
Yang do Rim(Shen), beneficia o Jing(Essência), nutre o Yin do Rim(Shen), utilizado em
distúrbios da memória, acidente vascular cerebral, hemiplegia.
O Neiguan (PC6) tem como ação regular o Coração(Xin) e acalmar o Espírito é muito
indicado no caso de insônia, os cinco tipos de epilepsia, mania, memória fraca, apreensão,

medo e terror, tristeza, perda de memória e incapaz de falar depois de acidente vascular
cerebral, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial.
Fengchi (VB20) é indicado nos casos de dor de cabeça, Vento na cabeça, dor de
cabeça unilateral e generalizada, tontura, tontura visual, hipertensão, hemiplegia, desvio da
boca e do olho, bócio, trismo, insônia, perda de memória, epilepsia, perda da fala depois do
acidente vascular cerebral. Em virtude de sua conexão com o vaso de Ligação Yang, e,
portanto, com o Vaso Governador, e de sua ação de pacificar o vento interno, ele também é
um ponto eficaz para “despertar” o cérebro e pode ser usado para sintomas como sequelas de
acidente vascular cerebral, epilepsia e perda de memória.
Taichong (F3) é o ponto Shu (Riacho) e ponto Yuan (Fonte) do canal do Fígado(Gan)
tem como ação dispersa o Qi e domina o Yang do Fígado(Gan); Extingue o Vento; Nutre o
Sangue(Xue) e o Yin do Fígado(Gan); Clareia a cabeça e os olhos; Regula o Jian Inferior.
Bastante utilizado nos casos de dor de cabeça, tontura, entorpecimento da cabeça, opistótono,
epilepsia, vento por susto na infância, desvio da boca, tetania, hipertensão, insônia. Embora
muito utilizado na prática clínica moderna para manifestações emocionais e psicológicas da
estagnação do Qi, como depressão, frustração, sentimento de repressão, irritabilidade,
alterações de humor, é impressionante que, com exceções do medo, as indicações
psicoemocionais estão quase totalmente ausentes das principais fontes clássicas.
Renzong (VG26) é o único e mais importante ponto da Acupuntura para restaurar a
consciência e restabelecer a harmonia Yin – Yang, em qualquer tipo de desmaio ou perda de
consciência, é importante no tratamento de distúrbios psicoemocionais graves. Sua ação é
restaurar a consciência e acalmar o espírito. Indicado para perda súbita da consciência, como
agitação aguda e crônica de Vento na infância por susto, perda de consciência por acidente
vascular cerebral, trismo, desvio da face e da boca, dor de cabeça com calafrios e febre,
hipertensão, depressão maníaca, epilepsia, riso inapropriado, riso inesperado e choro. O
poderoso efeito de Renzong (VG26), para restaurar a consciência reflete-se em seu efeito
igualmente forte para acalmar a mente.
Tai Yang é um dos pontos extraordinários mais importantes e mais usados, com maior
frequência, sobretudo no caso de dores na cabeça (região temporal), enxaqueca, tontura
(sobretudo causada por ascensão da energia Yang ou do Fogo do Fígado(Gan), tontura,
paresia facial e neuralgia do trigêmio.

9. CONCLUSÃO

Hoje a Acupuntura e a Medicina Chinesa estão difundidas por todo o mundo, trazendo
muitos benefícios para milhões de pessoas e tendo uso homologado pela Organização
Mundial de Saúde (ONU), de âmbito mundial.
Verificou-se que os pontos utilizados eliminam as causas básicas comum das doenças
neuropsiquiátricas e também afirma - se a tradição dos pontos mais utilizados.
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