
 

 

ESCOLA BRASILEIRA DE MEDICINA CHINESA – EBRAMEC 

CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM ACUPUNTURA 

 

WAGNER FERREIRA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015



 

 

WAGNER FERREIRA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Formação em 

Acupuntura apresentado à EBRAMEC –Escola 

Brasileira de Medicina Chinesa, sob orientação do  

Prof. João Carlos Felix  e co-Orientador Dr. 

Reginaldo de Carvalho Silva Filho. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015



 

 

WAGNER FERREIRA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

João Carlos Felix 

ORIENTADOR 

Co-Orientador Dr. Reginaldo de Carvalho Silva 

Filho 

 

 

Wagner Ferreira Ramos 

 

São Paulo, ____ de _____________de ___



 

 

AGRADECIMENTO 

 

Agradeço a Deus por me permitir concluir este curso onde tive a oportunidade de conhecer a arte de 

agulhar, tanto como aluno como paciente, o que contribuiu para um melhor entendimento passando 

pelas duas situações. 

 

Agradeço minha família por me apoiar e acreditar no poder e eficiência do tratamento com as 

agulhas e confiaram em mim para fossem meus primeiros pacientes.  

 

Agradeço também aos pacientes que relataram desde uma pequena melhora até um bom 

reestabelecimento, o que me deixou muito contente. 

 

Agradeço ao corpo docente em especial ao professor Eduardo Jofre e ao meu orientador professor 

João Carlos Felix, dos quais tive muito apoio e incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista de seus 

objetivos mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa”. Albert 

Einstein 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a minha esposa Roseli, minha filha Maria Helena, minha mãe Dona Lidia e ao 

meu saudoso pai, o Sr. Antonio.



 

RESUMO 

 

 

Os transtornos de ansiedade sãos os mais comuns de todos os transtornos psiquiátricos e resultam 

em grande sofrimento e importante comprometimento funcional. A ansiedade é um sentimento vago 

e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de 

antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho e pode ser tão intensa e desagradável que 

impede o funcionamento adequado do indivíduo. 

Neste documento são compilados artigos descrevendo os tipos mais comuns dessa desordem, numa 

abordagem da Medicina Ocidental e Medicina Chinesa, especificamente através da Acupuntura. 

Palavras-chave: Transtornos, Ansiedade, Acupuntura



 

ABSTRACT 

 

Healthy anxiety disorders the most common of all psychiatric disorders and result in great suffering 

and significant functional impairment. Anxiety is a vague, unpleasant feeling of fear, apprehension, 

characterized by tension or discomfort derived from the prediction of danger, something unknown 

or strange and can be so intense and unpleasant that prevents the proper functioning of the 

individual. 

In this document are compiled articles describing the most common types of this disorder, an 

approach of Western Medicine and Traditional Chinese medicine, specifically through acupuncture. 

Keywords: Disorders, Anxiety, Acupuncture
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos de ansiedade são as enfermidades psiquiátricas mais comuns e resultam em 

comprometimento e sofrimento funcionais consideráveis. 

Pesquisas mais recente apontam para um melhor entendimento dos mecanismos básicos da 

enfermidade e da resposta ao tratamento, objetivando o alivio das várias formas de ansiedade. 

A  Acupuntura milenar trabalha neste aspecto emocional identificando os principais órgãos e 

sistemas envolvidos e restaura a harmonia, tonificando as deficiências e sedando os excessos, 

trazendo o equilíbrio perdido, mas vale ressaltar que nenhuma delas inviabiliza o tratamento com a 

Medicina Ocidental, muito pelo contrário: os tratamentos devem se somar. 

A seguir são descritos os principais tipos de transtornos de ansiedade com suas respectivas 

características e tratamentos, segundo a Medicina Ocidental e a Medicina  Chinesa. 
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2 - TIPOS DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE, CARACTERÍSTICAS E 

TRATAMENTO, CONFORME MEDICINA OCIDENTAL 

2.1 - TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA 

 

A ansiedade é um sentimento desagradável, vago, indefinido, que pode vir acompanhado de 

sensações como frio no Estômago(Wei), aperto no peito, coração acelerado, tremores e podendo 

haver também sensação de falta de ar. É um sinal de alerta, que faz com que a pessoa possa se 

defender e proteger de ameaças, sendo uma reação natural e necessária para a auto-preservação. 

Não é um estado normal, mas é uma reação normal, esperada em determinadas situações. As 

reações de ansiedade normais não precisam ser tratadas por serem naturais, esperadas e auto-

limitadas. 

A ansiedade patológica, por outro lado caracteriza-se por ter uma duração e intensidade 

maior que o esperado pra a situação, e além de não ajudar a enfrentar um fator estressor, ela 

dificulta e atrapalha a reação. O transtorno de ansiedade generalizada costuma ser uma doença 

crônica, com curtos períodos de remissão e importante causa de sofrimento durante vários anos. 

É uma preocupação exagerada que pode abranger diversos eventos ou atividades da vida da pessoa 

e pode vir acompanhado de sintomas como irritabilidade, tensões musculares, perturbações no sono, 

entre outros. Costuma causar um comprometimento significativo no funcionamento social ou 

ocupacional da pessoa, podendo gerar um acentuado sofrimento. 

A pessoa pode sentir tremores, inquietação, dor de cabeça, falta de ar, suor em excesso, 

palpitações, problemas gastrointestinais, irritabilidade e facilidade em alterar-se. Esses sintomas 

podem ocorrer na maioria dos dias por pelo menos seis meses. É muito difícil controlar a 

preocupação, o que pode gerar um esgotamento na saúde física e mental do indivíduo. 

Como os sintomas podem ser os mais diversos e vários aspectos podem estar 

comprometidos, o trabalho inicial do médico está em excluir outras doenças que possam ter 

sintomas semelhantes ao transtorno de ansiedade generalizada. Para tanto, alguns exames clínicos 

podem ser necessários, sendo que mais importante do que isso é o relato detalhado de informações 

do paciente. 

O especialista utiliza técnicas psicoterápicas de apoio. Muitas vezes faz-se necessário o uso 

de medicação (antidepressivos e/ou ansiolíticos) por um determinado período. A maioria das 

pessoas experimenta uma acentuada redução da ansiedade quando lhes é oferecida a oportunidade 

de discutir suas dificuldades com um profissional experiente. (Ana Luiza Galvão / Cláudio Moojen 
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Abuchaim,2014). 

 

 

2.2 – SÍNDROME DO PÂNICO 

 

O Transtorno de Pânico se caracteriza pela ocorrência espontânea de ataques de pânico. Os 

ataques de pânico duram quase sempre menos de uma hora com intensa ansiedade ou medo, junto 

com sintomas como palpitações, respiração ofegante e até mesmo medo de morrer. A pessoa pode 

ter múltiplos ataques durante um único dia até, apenas, alguns ataques durante um ano. Estes 

ataques podem ocorrer acompanhados por agorafobia, que é o medo de estar sozinho em locais 

públicos, especialmente, locais de onde uma rápida saída seria difícil em caso de ocorrer um ataque 

de pânico. 

O primeiro ataque de pânico muitas vezes é completamente espontâneo, embora os ataques 

de pânico, em geral, ocorram após excitação, esforço físico, atividade sexual ou trauma emocional. 

O ataque freqüentemente começa com um período de 10 minutos de sintomas que aumentam 

rapidamente. Pode se sentir extremo medo e uma sensação de morte e catástrofe iminente. As 

pessoas, em geral, são incapazes de indicar a fonte de seus medos. Pode haver dificuldade de 

concentração, confusão, aceleração do coração, palpitações, falta de ar, dificuldade para falar e um 

enorme medo de morrer. O ataque dura de 20 a 30 minutos, raramente mais de uma hora. 

O médico diagnostica o transtorno de pânico através do relato contado pelo paciente, 

procurando diferenciar de outras doenças físicas ou psicológicas. Muitas vezes a pessoa procura 

ajuda quando nota que não está mais conseguindo sair sozinha de casa por medo que ocorra um 

ataque de pânico. 

A pessoa deve procurar um médico que provavelmente irá associar um modelo de 

psicoterapia com uma medicação. Os sintomas melhoram dramaticamente nas primeiras semanas de 

tratamento. Atualmente os medicamentos mais empregados são os antidepressivos. Os sintomas 

melhoram consideravelmente nas primeiras semanas de tratamento. (Ana Luiza Galvão / Cláudio 

Moojen Abuchaim,2014). 

 

2.3 - TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO 

 

É uma doença em que o indivíduo apresenta obsessões e compulsões, ou seja, sofre de idéias 

e/ou comportamentos que podem parecer absurdos ou ridículos para a própria pessoa e para os 

outros e mesmo assim são incontroláveis, repetitivas e persistentes. A pessoa é dominada por 
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pensamentos desagradáveis de natureza sexual, religiosa, agressiva entre outros, que são difíceis de 

afastar de sua mente, parecem sem sentido e são aliviados temporariamente por determinados 

comportamentos. 

As obsessões são pensamentos recorrentes caracterizados por serem desagradáveis 

repulsivos e contrários à índole do paciente. Tais pensamentos não são controláveis pelos próprios 

pacientes e causam significativa perda de tempo, sofrimento pessoal e queda no rendimento em 

atividades. Há perda do controle sobre os pensamentos, e às vezes ocorrem atitudes ou 

comportamentos que visam neutralizar a ansiedade causada por tais pensamentos. Assim, 

compulsões podem ocorrer secundariamente às obsessões. 

As compulsões são comportamentos, gestos, rituais ou atitudes muitas vezes iguais e 

repetitivas, conscientes e quase sempre incontroláveis. Os pacientes mantêm a crítica sobre suas 

atitudes, percebem o fato como absurdo e não sabem ou não entendem o que está acontecendo. Têm 

medo de ficar loucos e sentem vergonha de contar a outras pessoas, ou até mesmo a um médico o 

que está acontecendo. 

Acomete 2 a 3% da população geral. A idade média de início costuma ser por volta dos 20 

anos, porém pode ter início ainda na infância, e acomete tanto homens como mulheres. Depressão 

Maior e Fobia Social são doenças que podem acometer os pacientes com Transtorno Obsessivo-

Compulsivo ao longo da vida. 

Freqüentemente as pessoas acometidas por este transtorno escondem de amigos e familiares 

essas idéias e comportamentos, tanto por vergonha quanto por terem noção do absurdo das 

exigências auto-impostas. Muitas vezes desconhecem que esses problemas fazem parte de um 

quadro psiquiátrico tratável e cada vez mais responsivo à medicamentos específicos e à 

psicoterapia. As obsessões tendem a aumentar a ansiedade da pessoa ao passo que a execução de 

compulsões a reduz. Porém, se uma pessoa resiste a realizacão de uma compulsão ou é impedida de 

fazê-la surge intensa ansiedade. A pessoa percebe que a obsessão é irracional e a reconhece como 

um produto de sua mente, experimentando tanto a obsessão quanto a compulsão como algo fora de 

seu controle e desejo, o que causa muito sofrimento. Pode ser um problema incapacitante porque as 

obsessões podem consumir tempo (muitas horas do dia) e interferirem significativamente na rotina 

normal do indivíduo, no seu trabalho, em atividades sociais ou relacionamentos com amigos e 

familiares. Algumas vezes os sintomas obsessivos, dependendo da severidade, podem se confundir 

com sintomas psicóticos e delirantes, ou estarem associados a eles, o que torna o tratamento ainda 

mais difícil. 

O diagnóstico é clínico, ou seja, baseado nos sintomas do paciente. Nenhum exame 

laboratorial ou de imagem é utilizado para o diagnóstico. 
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O tratamento deve ser individualizado, dependendo das características e da gravidade dos 

sintomas que o paciente apresenta. Em linhas gerais, contudo, utiliza-se a psicoterapia de orientação 

dinâmica ou cognitivo-comportamental associada com tratamento farmacológico (antidepressivos) 

em doses bem elevadas. Em casos resistentes às terapias convencionais e naqueles em que há a 

concomitância com sintomas delirantes, a associação com medicações antipsicóticas pode ser feita 

com melhor resposta. (Ana Luiza Galvão / Cláudio Moojen Abuchaim, 2014). 

 

 

2.4  FOBIA SOCIAL 

 

Timidez é uma característica apresentada por grande parte da população, seja em maior ou 

menor grau, e não necessariamente constitui-se em doença. Ela está presente em diversas situações, 

como por exemplo, nos relacionamentos sociais e no início de relacionamentos amorosos, nas 

situações de falar ou se expor em público. Quando esse quadro de timidez se apresenta de maneira 

exagerada, pode vir a se tornar fobia social. 

Também conhecido como transtorno de ansiedade social, é uma doença de curso crônico, 

potencialmente incapacitante e com altos índices de comorbidades. Apresenta-se como um medo 

excessivo de humilhação ou embaraço em vários contextos sociais, como falar, comer, escrever ou 

praticar atividades físicas e esportivas em público. Muitas vezes, o que motiva o paciente a procurar 

tratamento é a dificuldade nos relacionamentos com os pares românticos. Pode evitar-se se 

aproximar da outra pessoa por medo de ser rejeitado, de não agradar e de ser ridicularizada. O 

simples fato de pensar nessa possibilidade já pode desencadear ansiedade e fazer com que se evite a 

situação. O resultado é uma importante limitação na vida da pessoa pela evitação dessas situações 

ou atividades sociais temidas. Também podem ocorrer prejuízos na vida profissional e afetiva do 

indivíduo. 

 

A pessoa com fobia social sente medo acentuado e persistente de uma ou mais situações 

sociais ou de desempenho quando é exposta a avaliação de outras pessoas. Pode haver temor por 

acabar agindo de forma humilhante e embaraçosa para si próprio. 

A exposição à situação social temida causa ansiedade. Ansiedade é caracterizada por 

sudorese, batimentos rápidos do coração, tremor das mãos, falta de ar, sensação de "frio" na barriga. 

O indivíduo reconhece que o medo é irracional ou excessivo. As situações sociais e de desempenho 

temidas são evitadas ou suportadas com intensa ansiedade e sofrimento. 
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O diagnóstico é clínico, ou seja, baseado no relato dos sintomas do paciente. Nenhum exame 

laboratorial ou de imagem é utilizado para o diagnóstico. 

O tratamento deve ser individualizado, dependendo das características e da gravidade dos 

sintomas que o paciente apresenta. O tratamento atual baseia-se no emprego de medicações 

antidepressivas combinadas com psicoterapia, de orientação analítica ou cognitivo-comportamental. 

(Ana Luiza Galvão / Cláudio Moojen Abuchaim,2014). 

 

 

2.5 - TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

 

O transtorno de estresse pós-traumático acontece quando se vivencia um trauma emocional 

de grande magnitude. Esses traumas incluem guerras, catástrofes naturais, agressão física, estupro e 

sérios acidentes. Geralmente as situações estão relacionadas a uma ameaça real ou possível à sua 

vida ou integridade física e mental. 

             O transtorno de estresse pós-traumático engloba as seguintes características:  

  

  Reviver o trauma através de sonhos e de pensamentos; 

  Evitar persistentemente fatos, objetos ou quaisquer situações que lembrem o trauma 

  Medo de que a situação venha a se repetir 

   Sensações físicas de desconforto e ansiedade que podem ser desencadeados pela simples 

recordação mental do trauma. 

A pessoa tem recordações com muita aflição, incluindo imagens ou pensamentos do trauma 

vivenciado. Sonhos amedrontadores também podem ocorrer e o indivíduo pode agir ou sentir como 

se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Um grande sofrimento psicológico se 

desenvolve quando surgem lembranças de algum aspecto do trauma. Há uma intensa necessidade de 

se evitar sentimentos, pensamentos, conversas, pessoas ou lugares que ativem recordações do 

trauma. Também pode ocorrer uma incapacidade de se recordar algum aspecto importante do 

trauma, uma dificuldade em conciliar e manter o sono, irritabilidade ou surtos de raiva e baixa 

concentração. 

Em crianças pequenas podem ocorrer jogos repetitivos com expressão de temas ou aspectos 

do trauma, sonhos amedrontadores sem um conteúdo identificável e encenação específica do 

trauma. 
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O transtorno de estresse pós-traumático pode se desenvolver algum tempo após o trauma. O 

intervalo pode ser breve como uma semana, ou longo como trinta anos. Os sintomas podem variar 

ao longo do tempo e se intensificar durante períodos de estresse. As crianças e os idosos têm mais 

possibilidade de desenvolver estresse pós-traumático do que as pessoas na meia idade. Por exemplo, 

cerca de 80% das crianças que sofrem uma queimadura extensa mostra sintomas de transtorno de 

estresse pós-traumático um a dois anos após o ferimento. Em vista disso, cabe ao médico uma 

ampla investigação em relação aos sintomas do paciente para um correto diagnóstico. 

A pessoa deve procurar um psiquiatra que irá abordar o evento com técnicas de apoio e 

encorajamento. A medicação muitas vezes se faz necessária para um alívio inicial e uma melhor 

abordagem do quadro. Um apoio adicional para a família do paciente geralmente é indicado. (Ana 

Luiza Galvão / Cláudio Moojen Abuchaim,2014). 

 

 

2.6 - FOBIA ESPECÍFICA 

 

O medo é uma reação que normalmente ocorre nas pessoas e tem por função nos proteger do 

perigo. Constitui-se em uma emoção universalmente experimentada e em até certo grau, 

fundamental à vida. É o medo que nos faz cuidar na hora de atravessar a rua, que nos protege de 

enfrentar situações onde nossa vida ou integridade possam estar correndo perigo. Porém quando o 

medo se torna excessivo e passa a atrapalhar a vida do indivíduo, ao invés de o auxiliar, ele pode ser 

considerado uma fobia. Os quadros fóbicos têm como característica a evitação consciente de um 

objeto ou de uma determinada situação, tal como, medo de voar, de altura, de animais, de tomar 

uma injeção ou ver sangue. 

 

Medo exagerado, acentuado e persistente, irracional ou excessivo, de um objeto ou 

circunstância fóbica. A exposição ao estímulo fóbico (objeto ou situação) provoca uma resposta 

imediata de ansiedade. A ansiedade é caracterizada por sudorese, batimentos rápidos do coração, 

tremor das mãos, falta de ar, sensação de "frio" na barriga e mal estar. 

Dependendo da intensidade desses sintomas, a pessoa pode desencadear um ataque de pânico, 

sentindo-se muito mal, e por vezes com a sensação de morte iminente. Todo esse conjunto de 

sintomas reforça ainda mais o pensamento disfuncional de que a exposição a determinado estimulo 

possa realmente representar risco de vida, fazendo assim um efeito “bola de neve”. 

O diagnóstico é clínico, ou seja, baseado nos sintomas do paciente. Nenhum exame 

laboratorial ou de imagem é utilizado para o diagnóstico. 
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O tratamento deve ser individualizado, dependendo das características e da gravidade dos 

sintomas que o paciente apresenta. Utiliza-se no tratamento tanto a psicoterapia cognitivo-

comportamental quanto a psicoterapia de orientação analítica. (Ana Luiza Galvão / Cláudio Moojen 

Abuchaim,2014). 

 

 

2.7 - AGORAFOBIA 

O medo é um sentimento que se manifesta em reação a um estímulo físico ou mental. Sentir 

medo não é necessariamente ruim, na verdade o medo é fundamente para a sobrevivência. Imagine 

se o homem primitivo fosse desprovido do medo, sua resposta de luta e fuga a uma situação de risco 

não existiria podendo comprometer sua sobrevivência. 

Existem situações em que a resposta ao medo torna-se exacerbada o que também prejudica a 

sobrevivência, uma vez nesse estado o individuo não confronta as situações de perigo que são 

muitas vezes a única forma de sobreviver. Quando o medo se instala em forma de doença damos o 

nome de fobia. 

Alguns fatores ajudam a verificar quando o medo passa a ser patológico: persistência do 

medo, evitar a situação vivida, a irracionalidade percebida e o grau de incapacidade associado. 

Pode-se classificar a fobia em 3 graus: fobia simples, fobia social e agorafobia. 

O termo agorafobia é formado por dois radicais gregos: Ágora, que significa assembléia, 

reunião de pessoas; e Phobos, deus grego filho de Ares e Afrodite, que costumava ser evocado para 

assustar os inimigos, passando no século 19 a ser usado em psiquiatria para designar medo.  

Inicialmente agorafobia significava medo de lugares abertos, entretanto, o Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) classifica-a como transtorno de 

ansiedade e define-a como comportamentos de esquiva ou ansiedade a locais ou situações das quais 

poderia ser difícil ou embaraçoso escapar ou nas quais o auxilio poderia não estar disponível, no 

caso de um ataque de pânico ou sintomas do tipo pânico, estabelecendo ainda uma distinção entre 

agorafobia com e sem ataques de pânico. 

O CID-10 (Classificação Internacional de Doenças – CID 10)  define agorafobia como: 

Grupo relativamente bem definido de fobias relativas ao medo de deixar seu domicílio, medo de 

lojas, de multidões e de locais públicos, ou medo de viajar sozinho em trem, ônibus ou avião. A 
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presença de um transtorno de pânico é freqüente no curso dos episódios atuais ou anteriores de 

agorafobia. 

Karl Jaspers assim descreveu uma situação agorafóbica: “Quando o paciente deve atravessar 

uma praça ou se encontra numa rua deserta diante de fachadas altas e largas, apossa-se dele um 

enorme sentimento de medo de morrer, ligado a um tremor generalizado, pressão no peito, 

palpitações, sensações de calafrio ou de calor que sobe para a cabeça, transpiração, sensação de 

estar preso ao solo ou de fraqueza das extremidades, com medo de cair”. (American Psychiatric 

Association -  2002). 

Segundo estudos realizados pelo National Institute of Mental Health, aproximadamente um 

terço das pessoas com transtorno de pânico tornam-se agorafóbicas, evitando situações e lugares em 

que possa haver menor probabilidade de obterem ajuda, caso sejam acometidas por um novo ataque 

de pânico. 

Durante o ataque de pânico um individuo pode ter sintomas como: falta de ar, taquicardia, 

tremores, vertigens, tonteiras, sudorese, náuseas, formigamentos, pernas bambas, dor no peito, etc., 

bem como ideações relacionadas ao pavor de morte por asfixia ou ataque cardíaco, de ficar louco, 

de perder os sentidos ou da perda total do controle. 

            As primeiras ocorrências de ataques de pânico tendem a iniciar-se mais comumente na 

adolescência e início da juventude, mas podem ocorrer em qualquer idade e vir a instalar-se como 

transtorno durante toda a  vida adulta, sendo as mulheres quem apresentam maior prevalência. 

 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico para agorafobia é confirmado pela existência do comportamento caracterisco 

de hesitação a determinados locais por medo de sofrer um ataque de pânico ou apresentar sintomas 

parecidos com um ataque ou simplesmente passar mal. 

O diagnóstico diferencial para distinguir agorafobia e fobia social, fobia especifica e transtorno de 

ansiedade de separação grave pode ser difícil, uma vez que todas essas condições caracterizam-se 

pela esquiva de situações especificas. 
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TRATAMENTO 

 

No tratamento devem sem tratados os sintomas do ataque de pânico sendo que a terapia 

farmacológica tem sido adotada como primeira alternativa de tratamento, devido ao alívio que 

produz na sintomatologia, apesar da ocorrência de efeitos colaterais, dentre os medicamentos 

destacam-se ansiolíticos e antidepressivos. 

O National Institute of Mental Health mostra bons resultados em pacientes com síndrome do 

pânico que aderem ao tratamento nos estágios inicias da doença sendo possível impedir a sua 

evolução, evitando-se o surgimento e/ou a instalação da agorafobia. A modalidade de tratamento 

mais efetiva consiste na combinação entre a terapia medicamentosa e a análise cognitivo-

comportamental. 

A Terapia Cognitivo-Comportamental tem como objetivo eliminar ou modificar os 

pensamentos que possam piorar os sintomas, ao mesmo tempo em que almeja que o individuo 

enfrente as situações de esquiva. 

Para isso varias técnicas são utilizadas dentre outras se destacam: 

Relaxamento: na qual se ensina ao paciente a relaxar sua musculatura progressivamente; 

Retreinamento da Respiração: através da respiração diafragmática e lenta o paciente consegue que 

sua respiração volte ao normal durante um ataque de pânico; 

Inervação Vagal: na qual se ensina o paciente a realizar massagens no seio carotídeo para controle 

da taquicardia. 

Exposição Interoceptiva: nessa técnica reproduz sensações semelhantes às vivenciadas durante um 

ataque de pânico e fazer com que o paciente não tema os sintomas apresentados durante um ataque. 

Reestruturação Cognitiva: nessa técnica o paciente aprende a identificar pensamentos 

superdimensionados que ele pode apresentar quando em ataque afim de que possa substituí-los 

controlando melhor o ataque 

Exposição: esta técnica de controle de ansiedade, expõe o paciente a ataques de pânico controlados 

a partir de estímulos aversivos, de maneira que o paciente aprenda a diminuir a ansiedade durante o 

ataque. (Hilton Edson Vidotti Junior). 
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3. - TRANSTORNOS DE ANSIEDADE, CONFORME MEDICINA TRADICIONAL 

CHINESA 

 

3.1 - O TRATAMENTO DA ANSIEDADE POR INTERMÉDIO DA ACUPUNTURA: UM 

ESTUDO DE CASO 

A medicina tradicional chinesa e, mais especificamente, a acupuntura, ainda são campos de 

estudos pouco conhecidos pelos psicólogos brasileiros. Somente depois da regulamentação do uso 

da acupuntura como técnica complementar, pelo Conselho Federal de Psicologia, com a Resolução 

CFP nº05/2002, foi que a mesma começou a despertar o interesse dos psicólogos que trabalham no 

âmbito clínico e da saúde. 

A acupuntura é um dos muitos elementos que compõem a Medicina Tradicional chinesa 

(MTC), que também utiliza práticas como a massagem, a fitoterapia, exercícios físicos e 

respiratórios, como o tai chi chuan e o Qi qong, para promover a saúde física, psíquica e espiritual 

do indivíduo. De acordo com Campiglia (2004), Vectore (2005) e Silva (2007), a medicina 

tradicional chinesa e, portanto, a própria acupuntura, se baseia no princípio de que o homem deve 

estar em harmonia com as forças primordiais da natureza, que os chineses chamam de yin e 

yang (dois princípios opostos e complementares que compõem todo o universo), sendo que essa 

harmonia gera um equilíbrio que pode ser traduzido como saúde, e, por sua vez, o desequilíbrio, 

como doença. O princípio básico da acupuntura sustenta que o equilíbrio é mantido no corpo 

humano por meio do fluxo suave de uma energia denominada pelos chineses Qi, bem como pelo 

fluxo, também suave, pelo corpo, do sangue, denominado pelos chineses como Xue. Problemas 

ambientais, alimentares, emocionais ou espirituais podem causar algum tipo de alteração na 

circulação do Qi e do Xue no organismo, originando assim algum tipo de disfunção ou patologia. A 

partir do momento em que alguma patologia esteja instalada no organismo, uma das formas de 

eliminá-la ou de minimizá-la seria a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo, que tem a 

propriedade de restabelecer esse fluxo suave, ou seja, pela prática da acupuntura (Silva, 2007; 

Xinnong, 1999). 

Tendo esse princípio como base, qualquer tipo de disfunção ou patologia, como, por 

exemplo, a ansiedade, pode ser tratada por intermédio da acupuntura; porém, realizar o tratamento 

de uma patologia como a ansiedade pela acupuntura talvez não seja um procedimento tão simples 

de realizar como possa parecer em um primeiro momento, porque, na literatura da medicina 
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tradicional chinesa, não existe referência a essa patologia específica, cuja nomenclatura é 

tipicamente ocidental. A própria ansiedade é um fenômeno ainda insuficientemente compreendido 

mesmo no ocidente, pois, ao mesmo tempo em que apresenta sintomas específicos, ela própria pode 

ser entendida como sintoma de outras patologias. 

E é a partir desse entendimento (da ansiedade como um sintoma) que é possível traçar 

paralelos entre o conhecimento ocidental e a acupuntura chinesa. comparando as sintomatologias 

descritas, é possível identificar o que os tratados clássicos chineses escreviam sobre o que 

atualmente se classifica de ansiedade, e, desse modo, realizar no ocidente o tratamento nos moldes 

descritos pelos princípios tradicionais da china. 

 O Entendimento do Fenômeno Ansiedade Pela Ciência Ocidental 

A ansiedade há muito já foi identificada na ciência ocidental e bastante estudada pelas áreas 

da Psicologia, da psicanálise e da Medicina. A ansiedade não é considerada um fenômeno 

necessariamente patológico, e é mais bem entendida como uma função natural do organismo que 

permite que o mesmo esteja preparado ou que se prepare para responder da melhor forma possível a 

uma situação nova e desconhecida ou a uma situação já conhecida e interpretada como 

potencialmente perigosa. Entretanto, se a ansiedade atingir graus muito elevados e contínuos, ela 

pode ser considerada prejudicial ao organismo, pois fará com que este permaneça em constante 

estado de alerta, configurando então, uma situação patológica. 

Na ciência ocidental, ainda não se sabe ao certo quais as causas para o surgimento da 

ansiedade, e, embora os estudos de base biológica estejam avançados, as melhores explicações 

ainda são as de base psicodinâmica (Kaplan, Sadok, & Greb, 1997). Para esses autores, ainda é 

possível fazer uma distinção entre uma ansiedade considerada normal e uma ansiedade patológica, e 

afirmam que a ansiedade apresenta qualidades de preservação da vida, pois alerta o indivíduo sobre 

uma possível ameaça interna ou externa. Nesse sentido, ela tem a função de preparar o indivíduo 

para que este se proteja de uma ameaça ou, em não conseguindo fazê-lo, que pelo menos diminua 

suas conseqüências. 

Assim, a ansiedade está presente na vida de uma pessoa ao longo de toda a sua existência, e 

pode ser entendida como um acompanhamento normal das diversas mudanças que ocorrem na vida. 

Entretanto, tal fenômeno pode apresentar um caráter patológico quando surge como uma resposta 

inadequada, devido a sua intensidade ou duração, perante um determinado estímulo. 
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Quando a ansiedade se apresenta em uma intensidade ou duração elevada, não proporcional 

ao estímulo frente ao qual o indivíduo se encontra, é possível dizer que se está diante de um quadro 

patológico, de um transtorno de ansiedade. Em relação aos transtornos de ansiedade, o DSM-IV 

(2002) classifica 14 tipos diferentes de transtornos que podem ser enquadrados nessa categoria, 

sendo que, para este trabalho, é interessante destacar o transtorno de ansiedade generalizada, por 

ser esse o transtorno que apresenta sintomas mais próximos aos sintomas apresentados pela paciente 

objeto deste estudo. De acordo com o DSM-IV, o transtorno de ansiedade generalizada se 

caracteriza por : uma ansiedade ou preocupação excessiva (expectativa apreensiva), ocorrendo na 

maioria dos dias por um período de pelo menos 6 meses... O indivíduo considera difícil controlar a 

preocupação. A ansiedade e a preocupação são acompanhadas de pelo menos três sintomas 

adicionais, de uma lista que inclui inquietação, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se, 

irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono... embora os indivíduos com transtorno de 

ansiedade generalizada nem sempre sejam capazes de identificar suas preocupações como 

“excessivas”, eles relatam sofrimento subjetivo devido a constante preocupação, têm dificuldade em 

controlar a preocupação, ou experimentam prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em 

outras áreas importantes... A intensidade, duração ou freqüência da ansiedade ou preocupação são 

claramente desproporcionais à real probabilidade ou impacto do evento temido. (DSM-IV, 2002, p. 

457) 

Ainda sobre as principais características apresentadas nos transtornos de ansiedade, é 

interessante destacar Homes (1997), que indica que, nesses casos, os indivíduos apresentam 

sintomas específicos nos campos somático, motor, no do humor e no da cognição. Em relação aos 

sintomas de humor, o sofrimento advindo da ansiedade tem a característica de apresentar um 

sentimento constante de que o indivíduo será condenado por algo, ou que algo terrível irá acontecer; 

desse modo, o indivíduo pode apresentar sensações de tensão, medo, irritabilidade e depressão. Os 

sintomas cognitivos, por sua vez, dizem respeito à apreensão e/ou preocupação com uma possível 

condenação ou desastre que pode vir a ocorrer e que o indivíduo antecipa. 

Os sintomas somáticos, de acordo com Homes, podem ser divididos em dois tipos; os 

primeiros podem ser chamados de imediatos, que podem ser boca seca, suor, respiração curta, 

sensações de tensão muscular, latejo na cabeça, pulso rápido e aumento de pressão sanguínea. Já os 

segundos são resultantes de um estado crônico de ansiedade, que pode debilitar o sistema 

fisiológico ocasionando fadiga geral, sofrimento intestinal, fraqueza muscular, hipertensão e 

constantes dores de cabeça. Por fim, os sintomas motores dizem respeito à impaciência e à 

inquietação que indivíduos em estados ansiosos podem apresentar, sendo comum que pessoas nesse 
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estado emitam rápidos e repetidos movimentos com dedos, pés ou pernas ou respostas de susto 

muito exageradas a estímulos como ruídos ou presença súbita de pessoas. 

 Compreensão do fenômeno ansiedade pelo referencial teórico da Medicina Chinesa e a 

Acupuntura 

A palavra ansiedade é uma palavra ocidental que se refere a um estado somato-psíquico 

descrito pela Psicologia e pela Medicina ocidentais. Nesses termos, a terminologia ansiedade não é 

uma terminologia oriental, portanto, na literatura clássica da Medicina Tradicional chinesa (MTC), 

é impossível encontrar descrições de tratamentos para ansiedade. Aliado a isso, na MTC, não existe 

separação entre mente, corpo e espírito, portanto, não existem classificações de doenças ou 

distúrbios exclusivamente psicológicos ou psiquiátricos, como ocorre no ocidente, como, por 

exemplo, no caso de transtornos de ansiedade. 

Entretanto, de acordo com Ling-Shu (1995), na MTC, existe uma classificação de doenças 

nas quais se enquadram as patologias que apresentam maior sintomatologia psíquico/ emocional, as 

chamadas dian-kuang, que podem ser traduzidas por perturbações mentais. Nas dian-kuang, porém, 

estão enquadradas as patologias mais severas, o que, no ocidente, pode ser traduzido por psicoses. 

Assim sendo, distúrbios menos intensos, como, por exemplo, estados ou transtornos de ansiedade, 

não poderiam ser classificados como patologias dian-kuang 

Nessa perspectiva, autores como campiglia (2004) e Auteroche e Navailh (1992) entendem 

que fenômenos como a ansiedade são sintomas (assim como no ocidente) de distúrbios de outra 

ordem. Aliado a isso, como na MTC não existe separação entre corpo, mente e espírito, uma 

desarmonia em um dos cinco principais órgãos do corpo (na perspectiva chinesa: Coração(Xin), 

Baço(Pi), Pulmão(Fei), Rim(Shen) e Fígado(Gan)) ocasionará automaticamente um desequilíbrio 

nos aspectos mentais e espirituais desses órgãos, chamados respectivamente de shen, hun, po, yi e 

zhi. 

Nessa perspectiva, como a ansiedade é sintoma de uma desarmonia, ela pode ser sintoma de 

desequilíbrio de qualquer um desses aspectos, sendo, porém, mais marcadamente considerada um 

distúrbio do Shen, que significa espírito (Campiglia, 2004), ressaltando-se que, para os chineses, o 

espírito reside no Coração(Xin). Esse espírito não fica preso no Coração(Xin), mas circula por todo 

o corpo, garantindo a vitalidade e a consciência, regulando o humor e a sensação de bem-estar no 

mundo, como destaca Campiglia (2004): 
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O Shen aloja-se no Coração(Xin). O Coração(Xin) é o órgão que funciona como receptáculo 

das funções ativas da consciência, ele abriga ou expressa sentimentos, emoções, desejos mais 

profundos, imaginação, intelecto e memória dos eventos passados. como um copo ou cálice, o 

Coração(Xin) contém o sangue e o Shen, que são seu conteúdo, seu vinho sagrado... Ou seja, ao se 

alojar no Coração(Xin), o Shen não está em um lugar fixo, mas circula como o sangue nos vasos. 

Ele está em todo o corpo, pois o sangue dos vasos irriga tudo, da pele aos olhos. O Shen é, portanto, 

uma atividade dinâmica que está na essência do Coração(Xin). Adquire-se e desenvolve-se a 

consciência interagindo com o mundo e com os próprios órgãos e o Shen está presente em cada um 

deles. (p 92) 

Assim, para os chineses, um distúrbio no Coração(Xin) corresponde automaticamente a uma 

desarmonia no espírito. A ansiedade, então, pode ser entendida como o resultado de uma 

desarmonia do espírito, seja por uma situação de excesso, insuficiência ou estagnação de Qi 

(energia) ou Xue (sangue) no Coração(Xin) ou em outros órgãos que acabam afetando o 

Coração(Xin). Essa situação de excesso, insuficiência ou estagnação pode ser causada pelos seis 

fatores patogênicos externos, vento, frio, calor, umidade, secura e fogo; pelos sete fatores internos, 

alegria, raiva, tristeza, pesar, preocupação, medo e pavor, ou pelos fatores nem internos nem 

externos, como a alimentação, os traumas, o excesso de trabalho, de exercícios físicos ou de 

relações sexuais (Campiglia, 2004; Chonghuo, 1993). Embora não existam na literatura clássica da 

MTC referências específicas ao fenômeno ansiedade, a não ser como um sintoma de distúrbios nos 

cinco órgãos, mais preponderantemente no Coração(Xin), já existem autores modernos, como Ross, 

que traçam um paralelo mais direto entre as terminologias ocidental e oriental. Para Ross (2003, p. 

461), a ansiedade “pode ser definida como um estado subjetivo desagradável e inquieto de tensão e 

apreensão, no qual é difícil relaxar ou encontrar calma e paz”. 

            Tomando como base o princípio chinês da indissociabilidade entre corpo, mente e espírito e 

da relação entre os cinco órgãos, Ross (2003) também enfatiza que a ansiedade é causada por uma 

perturbação do sistema do Coração(Xin). O autor acrescenta que o surgimento de distúrbios de 

ansiedade está relacionado constantemente a um desequilíbrio entre os sistemas do Coração(Xin) e 

do Rim(Shen): “A ansiedade do Coração(Xin) está baseada no medo do rim, com sentimentos 

característicos de apreensão, do medo de que algo terrível aconteça. A ansiedade pode então vir 

combinada de sobressaltos e receio, com sinais físicos como tremor, freqüência urinária ou 

intestinos soltos” (Ross, 2003, p. 464). 
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De acordo com o autor, a ansiedade é o resultado de um distúrbio do Shen, é um sintoma 

que indica que o espírito não está conseguindo se mover de modo adequado pelo corpo. Nesse 

sentido, Ross (2003, p. 465) afirma que, na perspectiva chinesa, existem pelo menos três tipos 

diferentes de ansiedade, de acordo com a situação que a originou: 

Ansiedade por excesso: “...O fogo fleuma do Coração(Xin) é uma forma de excesso que 

pode levar à ansiedade e à confusão de pensamento, linguagem e comportamento. consiste, 

essencialmente, em fleuma, decorrente da deficiência do Baço(Pi), em combinação com o fogo do 

Coração(Xin). Pode surgir de um estresse emocional ou do excesso de fumo, do álcool e de 

alimentos gordurosos, com falta de exercícios físicos”. 

Ansiedade por estagnação: “A estagnação pode dar origem ao distúrbio do movimento. A 

estagnação do Qi do Coração(Xin) e do Qi do Fígado(Gan), por exemplo, decorrentes da estagnação 

emocional, podem levar ao distúrbio do espírito do Coração(Xin) e à hiperatividade do yang do 

Fígado(Gan), levando à ansiedade. A estagnação do Qi pode resultar em acúmulo de fleuma, que 

pode perturbar a livre circulação do espírito, causando ansiedade”. 

Ansiedade por deficiência: “a ansiedade aumenta quando a energia está reduzida, quando há 

deficiência por falta de sono e descanso, excesso de trabalho, estresse, doença e nutrição deficiente, 

além de outros fatores. A deficiência do Qi do Coração(Xin) e do Rim(Shen), do yin do 

Coração(Xin) e do Rim(Shen), e do sangue do Coração(Xin) e do Baço(Pi) podem dar origem à 

ansiedade, já que o Qi, o yin e o sangue são necessários para manter o espírito estável”. 

 Descrição da paciente tratada por meio da Acupuntura  

 

A paciente objeto deste estudo foi uma mulher com 39 anos, casada, com três filhos, 

residente no interior de uma cidade com cerca de 8.000 habitantes e com economia baseada na 

agricultura. Quanto à profissão, refere-se a si própria como do lar, apesar de ajudar o marido na lida 

do campo, na plantação de milho e soja e na criação de porcos. 

 Procurou atendimento psicológico por apresentar, de acordo com seu relato, um constante 

estado de ansiedade aliado a uma depressão leve, e relatou também apresentar um quadro de medo 

advindo de eventuais episódios de sensação de morte e uma grande preocupação com a família, 

embora não saiba definir em relação a que essa preocupação se apresentava. 
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A paciente relatou que, há 9 anos, apresentou um quadro de depressão diagnosticado por um 

médico clínico geral da cidade onde morava, e realizou tratamento com antidepressivos por 3 anos, 

apresentando um relativo alívio dos sintomas. Desde então, utilizou um antidepressivo natural 

chamado Ipérico, porém este também ocasionava apenas a supressão temporária dos sintomas, 

tendo de ser consumido com bastante regularidade. 

Durante as crises, a paciente relatou que ficava extremamente sensível, com sensação de 

peso no corpo e na cabeça, afirmando sentir mais os sintomas no período noturno, principalmente 

antes de dormir. Afirmou também que sentia pressão no peito, com dificuldade para encher o 

Pulmão(Fei), ficava agitada mentalmente, ao mesmo tempo em que apresentava apatia para realizar 

as atividades do cotidiano e sem capacidade de traçar perspectivas para o futuro. A ocorrência dos 

sintomas era constante (todos os dias), e eram aliviados apenas com o uso da medicação; entretanto, 

ressaltou que existia uma pequena acentuação dos sintomas pela manhã, quando acordava, e à noite, 

quando ia dormir. 

Em relação ao início de suas preocupações e sensações desagradáveis, informou que 

surgiram quando tinha aproximadamente 13 anos; o pai, que tinha câncer, estava sempre doente, e a 

paciente ficava constantemente com medo de sua morte. A paciente não acredita que os seus 

sintomas atuais tenham ligação direta com o pai, que morreu quando ela tinha 22 anos. Afirmou, 

porém, que os mesmos começaram a surgir com intensidade, quando tinha 27 anos e depois que um 

tio, que era muito parecido com o pai, também morreu. De acordo com a paciente: “estávamos 

enterrando o pai pela segunda vez”. 

A partir dos relatos feitos pela paciente nas entrevistas iniciais, relacionou-se a sua fala com 

o que está descrito no DSM-IV (2002), e foi possível identificar que a mesma apresentava 

características de um transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, a paciente se caracterizava 

também por ser uma pessoa bastante simples, com pouca instrução formal, o que, por vezes, 

dificultava a exposição de seus sentimentos, sendo suas falas bastante sucintas e as respostas às 

perguntas geralmente monossilábicas. Tais características constituíram um elemento que dificultou 

a realização de atendimento psicológico baseado exclusivamente em um tratamento pela fala, razão 

pela qual se ofereceu à paciente a possibilidade de realizar um tratamento complementar utilizando-

se a técnica da acupuntura, que foi aceita. 

Em relação a aspectos gerais da paciente, dentro de um padrão de diagnóstico pela 

acupuntura, a mesma afirmava não gostar muito do frio, preferindo o calor; apresentava bastantes 

calafrios, principalmente quando estava nervosa, e não costumava ter febres nem transpirar com 
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facilidade; apresentava boa digestão e sua sede era normal; não sentia nenhum sabor mais 

acentuado e tinha bom sono, entretanto, apresentava sonhos repetitivos quando estava deprimida; 

eram sonhos recorrentes, que geralmente envolviam desastres, como aviões caindo perto de casa. 

Quanto à urina, apresentava cor, volume e frequência normais; o mesmo em relação aos intestinos e 

ao ciclo menstrual. Em relação aos órgãos dos sentidos, apresentava apenas leve dificuldade para 

enxergar de perto. 

 Resumo clínico da doença o Diagnóstico pela Medicina Chinesa e Princípios de 

Tratamento por Intermédio da Acupuntura 

Com base nas entrevistas realizadas com a paciente e na apalpação dos pulsos, que 

apresentavam, principalmente, sinais de Coração(Xin) em excesso e Baço(Pi) deficiente ou 

estagnado e Rim(Shen) bastante deficiente, levantou-se a hipótese diagnóstica, dentro da 

perspectiva da medicina tradicional chinesa, de que a ansiedade ocorria, de acordo com Auteroche e 

Navailh (1992), Ross (2003) e chonghuo (1993), por excesso de fogo no Coração(Xin), e, 

possivelmente, fleuma por insuficiência do Baço(Pi), que, nessa situação, não conseguia retirar a 

umidade adequadamente. Essa hipótese foi reforçada pelo exame da língua, que constantemente se 

apresentava grossa, redonda, edemaciada, sem saburra, com marcas de dentes e com petéqueas na 

região correspondente ao Coração(Xin).    

Além disso, foi possível ainda fazer uma conjetura utilizando a teoria dos cinco elementos 

descrita por Yamamura (2001) e Xinong (1999), estabelecendo suposições que, devido a traumas 

emocionais sofridos, como, por exemplo, uma contínua tristeza e frustração devido à doença e 

morte do pai e, posteriormente, do tio, a paciente tivesse elevado intensamente o receio e a 

preocupação consigo mesma e com a família, o que continuamente foi debilitando o Baço(Pi) ao 

longo dos anos. com o Baço(Pi) debilitado, esse começou a exigir mais energia do Coração(Xin), o 

que fez com que o fogo do mesmo ficasse elevado. A deficiência do Baço(Pi) e a própria tristeza e 

magoa contínua podem ter debilitado o Pulmão(Fei), o que contribuiu para agredir ainda mais o 

Rim(Shen), também debilitado pelo receio. 

Nessa perspectiva, com o Coração(Xin) em excesso e o Rim(Shen) debilitado, a água do 

Rim(Shen) não conseguiu mais controlar o fogo do Coração(Xin), e o Shen ficou agitado, surgindo 

então os sintomas característicos da ansiedade (fenômeno assim denominado no ocidente). Assim 

sendo, para reverter esse quadro, optou-se essencialmente pelo tratamento recomendado na 

medicina tradicional chinesa, por Auteroche e Navailh (1992), Ross (2003) e chonghuo (1993), que 

é “acalmar o Coração(Xin), remover a estagnação do Baço(Pi) e fortalecer o Baço(Pi) e o 
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Rim(Shen)” por meio da inserção de agulhas em pontos específicos do corpo que, combinados, 

apresentam essa finalidade, ou seja, pela acupuntura. 

  

 Relato do Caso Método do Tratamento Realizado e Explicação Dos Princípios e Pontos 

Utilizados 

No tratamento dos sintomas da paciente, foram utilizados os pontos de acupuntura abaixo 

relacionados, que apresentam (dentre outras) as seguintes funções de acordo com Focks (2005) e 

Ross (2003): 

R3(Taixi) – (terceiro ponto do canal de energia do Rim(Shen)) Regula o equilíbrio do yin e do 

yang, fortalece e estabiliza a mente e as emoções, equilibra a labilidade emocional, a deficiência do 

Qi do Rim(Shen); tonifica o Rim(Shen) e beneficia a essência e tonifica o sangue. 

R6(Zhaohai) – (sexto ponto do canal de energia do Rim(Shen)) Tonifica o yin do Rim(Shen), a 

deficiência do Rim(Shen), nutre o yin, principalmente quando existe excesso de fogo no 

Coração(Xin), promove o sono e os fluidos corpóreos. 

C7(Shenmen) – (sétimo ponto do canal de energia do Coração(Xin)) Tonifica o Coração(Xin), 

equilibra o yin e o yang, estabiliza o Coração(Xin), clareia a mente, acalma a mente e as emoções, 

regula o espírito, tonifica o sangue, tonifica o yin do Coração(Xin), elimina o fogo. 

PC6(Neiguan) – (sexto ponto do canal de energia do Pericárdio(Xin Bao)Move a estagnação e 

acalma irregularidades do Qi, remove a estagnação de sangue e fleuma, acalma o espírito, remove a 

estagnação do Qi do Pulmão(Fei), tonifica o Coração(Xin); é indicado para dor, choque e 

traumatismo. 

PC7(Daling) – (sétimo ponto do canal de energia do Pericárdio(Xin Bao). Acalma o espírito, move 

a estagnação e regula o Qi do Coração(Xin) e do Estômago(Wei). 

E25(Tianshu) – (vigésimo quinto ponto do canal de energia do Estômago(Wei)) Regula o estresse 

emocional, regulariza o Qi. 

E36(Zusanli) – (trigésimo sexto ponto do canal de energia do Estômago(Wei)) Fortalece o Baço(Pi) 

e o Estômago(Wei) para produzirem Qi e sangue, que eliminam a umidade; faz subir o Qi, tonifica 

o sangue e o Qi, estabiliza a mente e as emoções, regulariza o Qi defensivo e nutritivo. 
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P5(Chize) – (quinto ponto do canal de energia do Pulmão(Fei)) Resfria e acalma o Pulmão(Fei), 

trata a retenção de fleuma no Pulmão(Fei), trata a deficiência de yin no Pulmão(Fei). 

P7(Lieque) – (sétimo ponto do canal de energia do Pulmão(Fei)) Expele o vento externo, fortalece o 

Pulmão(Fei) melhorando a circulação do Qi defensivo, remove a estagnação do Qi do Pulmão(Fei), 

remove as emoções estagnadas do Pulmão(Fei), como a tristeza e a mágoa reprimidas. 

P9(Taiyuan) – (nono ponto do canal de energia do Pulmão(Fei)) Tonifica o Qi do Pulmão(Fei), 

tonifica o yin do Pulmão(Fei), fortalece os vasos sanguíneos e a circulação do sangue. 

IG4(Hegu) – (quarto ponto do canal de energia do Intestino Grosso(Dachang)) Remove o vento 

exterior, remove o calor, relaxa a tensão muscular, move estagnações do sangue, acalma a 

hiperatividade do yang do Fígado(Gan), acalma a mente, tonifica o Qi e o sangue. 

IG11(Quchi) – (décimo primeiro ponto do canal de energia do Intestino Grosso(Dachang)) Expele o 

vento exterior, remove o calor, relaxa a tensão muscular e alivia a dor, acalma a hiperatividade do 

yang do Fígado(Gan), resolve a umidade. 

F3(Taichong) – (terceiro ponto do canal de energia do Fígado(Gan)) Move a estagnação do Qi e do 

sangue, acalma a hiperatividade do yang do Fígado(Gan), elimina o vento do Fígado(Gan) e reduz 

espasmos e dor; tonifica o sangue e acalma o espírito. 

F14(Qimen) – (décimo quarto ponto do canal de energia do Fígado(Gan)) Move a estagnação do Qi 

do Fígado(Gan), elimina a umidade calor do Fígado(Gan); utilizado para congestionamento mental 

e emocional. 

VC4(Guanyuan) – (quarto ponto do canal de energia do vaso da concepção) Fortalece o jing, o Qi, 

o yin e o yang do Rim(Shen), dispersa a estagnação do Qi. 

VC6(Qihai) – (sexto ponto do canal de energia do vaso da concepção) Tonifica a deficiência e 

move a estagnação do Qi. 

VC12(Zhongwan) – (décimo segundo ponto do canal de energia do vaso da concepção) harmoniza 

a preocupação e a insegurança, tonifica a deficiência do Qi e do yang do Baço(Pi), move a 

estagnação e regula a rebelião do Qi do Estômago(Wei). 

VC15(Jiuwei) – (décimo quinto ponto do canal de energia do vaso da concepção) Acalma o espírito 

quando este está agitado pelo fogo do Coração(Xin) ou obstruído pela fleuma no Coração(Xin). 
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VC17(Shanzhong) – (décimo sétimo ponto do canal de energia do vaso da concepção) Dispersa a 

estagnação do Qi, remove a estagnação do Qi do Coração(Xin), do sangue do Coração(Xin), do Qi 

do Pulmão(Fei) e do aquecedor superior. 

BA3(Taibai) – (terceiro ponto do canal de energia do Baço(Pi)) move a estagnação do Qi do 

Baço(Pi), tonifica a deficiência e fortalece o Baço(Pi), resolve o esgotamento e o embotamento 

mental por umidade e fleuma. 

BA6((Sanyinjiao) – (sexto ponto do canal de energia do Baço(Pi)) Tonifica o Baço(Pi), o Qi e o 

sangue, elimina a umidade, tonifica o yin, acalma a mente, regula o Qi do Fígado(Gan). 

BA9(Yinlingquan) – (nono ponto do canal de energia do Baço(Pi)) Elimina a umidade. 

TA4(Yangchi) – (quarto ponto do canal de energia do triplo aquecedor) Tonifica a deficiência do Qi 

do Rim(Shen), remove o excesso do vento e calor e a estagnação do Qi. 

TA5(Waiguan) – (quinto ponto do canal de energia do triplo aquecedor) Remove vento e calor e a 

estagnação do Qi do Fígado(Gan). 

Yintang – (ponto extra localizado no entre as sobrancelhas) Acalma a mente, diminui cefaléia, 

tonturas e a sensação de peso na cabeça; é utilizado em casos de estados de ansiedade, de distúrbios 

do sono e em estados de confusão mental. 

A seleção e a utilização desses pontos ocorreram a partir de breve investigação oral da 

paciente e do exame dos pulsos e da língua em cada sessão. Dentro da perspectiva teórica da 

acupuntura, é possível identificar a qualidade da energia Qi dos órgãos do corpo, a saber, 

Pulmão(Fei), Baço(Pi), Ming Men (órgão da medicina chinesa correspondente a um dos rins), 

Coração(Xin), Fígado(Gan) e Rim(Shen), por intermédio do exame dos pulsos do paciente 

(Auteroche & Navailh, 1992; Flaws, 2005; Yamamura, 2001; Xinong, 1999). 

 Procedimento semelhante pode ser realizado pelo exame da língua, que apresentará, em 

áreas específicas (correspondentes aos órgãos do corpo), sinais como edemas, palidez, vermelhidão, 

rachaduras, saburras de diversas espessuras e tonalidades (Maciocia, 2003; Xinong, 1999). A partir 

do exame da língua e dos pulsos, a qualidade da energia de cada órgão pode ser classificada como 

normal, em excesso, estagnada, deficiente ou inexistente, sendo que cada uma dessas características 

acarretará uma sintomatologia diferenciada no paciente, que é tratado com a estimulação, a sedação 

ou a harmonização de pontos de acupuntura específicos (Maciocia, 2003). 
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A estimulação de um ponto de Acupuntura é feita com a inserção da agulha no mesmo 

sentido do fluxo do canal de energia, deixando-se a agulha inserida no corpo por um tempo 

reduzido, aproximadamente 10 a 15 minutos. Já a sedação do ponto é feita de modo oposto: a 

agulha é inserida no sentido contrário ao fluxo de energia do canal, e é deixada por tempo maior, 

mais de 30 minutos. Por sua vez, a harmonização de um ponto de Acupuntura é feita com a inserção 

perpendicular da agulha no canal de energia, e a mesma é deixada por um tempo médio, de 20 a 25 

minutos (Auteroche & Auteroche, 1996; chonghuo, 1993; Xinong, 1999). Nesse tratamento, foram 

realizadas 10 sessões de acupuntura, realizadas inicialmente uma vez por semana, com duração 

média de 50 minutos; entretanto, a paciente já relatava alguma melhora dos sintomas a partir da 

quarta sessão. Como caráter ilustrativo, segue a descrição geral dos pulsos da paciente e dos pontos 

utilizados durante as sessões de Acupuntura. 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões - 

Situação geral dos pulsos: 

Pulmão(Fei): normal 

Coração(Xin): excesso 

Baço(Pi): deficiente 

Fígado(Gan): deficiente 

Ming Men: inexistente 

Rim(Shen): deficiente 

Diferentes pontos utilizados ao longo das sessões: 

R3(Taixi), R6(Zhaohai), E36(Zusanli), BA3(Taibai), BA6(Sanyinjiao), P5(Chize), 

BA9(Yinlingquan), P7(Lieque), VC4(Guanyuan) e VC12(Zhongwan) – Tonificando, para 

fortalecer o Rim(Shen), nutrir o Sangue, retirar a Umidade e fortalecer o Baço(Pi), melhorar a 

absorção e a circulação do Qi, fortalecer o Pulmão(Fei), equilibrar as emoções e remover 

estagnações. 

F3(Taichong), C7(Shenmen), PC6(Neiguan), PC7(Daling), IG4(Hegu) – Harmonizando, para 

estabilizar as emoções, harmonizar o Coração(Xin), o sangue o Qi e o Shen. 
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A partir da quarta sessão, a paciente relatou uma significativa diminuição dos sintomas que a 

trouxeram ao atendimento, informou sentir grande alívio das sensações desagradáveis que sentia 

antes e que agora apresentava uma permanente sensação de tranquilidade. 

5ª e 6ª Sessões - Situação geral dos pulsos: Pulmão(Fei): normal Coração(Xin): excesso Baço(Pi): 

inexistente Fígado(Gan): deficiente Ming Men: inexistente Rim(Shen): deficiente Diferentes pontos 

utilizados ao longo das sessões: 

VC4(Guanyuan), P7(Lieque), BA3(Taibai), BA6(Sanyinjiao), BA9(Yinlingquan), E36(Zusanli), 

R3(Taixi) – Tonificando, para fortalecer Pulmão(Fei), Baço(Pi) e Rim(Shen), tonificar e melhorar a 

circulação de Qi e Xue. 

F3(Taichong), F14(Qimen), PC6(Neiguan), PC7(Daling), IG4(Hegu), C7(Shenmen), E25(Tianshu), 

VC17(Shanzhong), VC12(Zhongwan) – Harmonizando, para retirar obstruções e estagnações do 

Fígado(Gan), harmonizar o Coração(Xin) e o Shen, regular as emoções e melhorar a circulação 

de Qi e Xue. 

Na sexta sessão, a paciente relatou ter suspendido por decisão própria a utilização do 

antidepressivo natural que estava utilizando. Declarou que estava se sentido muito melhor desde 

que havia começado o tratamento, e acreditava que não haveria mais necessidade de realizar uma 

sessão por semana, tendo sido acordado que, a partir de então, as sessões iriam ocorrer a cada 15 

dias. A partir desse momento, o principal foco do tratamento foi o de manter o padrão alcançado, a 

fim de evitar novo surgimento dos sintomas. 

7ª, 8ª, 9ª e 10ª Sessões - Situação geral dos pulsos 

Pulmão(Fei): normal Coração(Xin): normal Baço(Pi): deficiente Fígado(Gan): normal Ming Men: 

deficiente Rim(Shen): deficiente Pontos utilizados: 

P7(Lieque), E36(Zusanli), BA6(Sanyinjiao), BA9(Yinlingquan), VC6(Qihai), VC12(Zhongwan), 

BA3(Taibai) – Tonificando, para fortalecer o Rim(Shen), o Qi e o Xue e remover estagnações. 

R3(Taixi), F3(Taichong), TA5(Waiguan), VC6(Qihai), VC15(Jiuwei), E25(Tianshu), IG4(Hegu), 

C7(Shenmen), Yintang – Harmonizando, para manter o fluxo suave do Qi e do Xue, retirar 

estagnações e manter a estabilidade das emoções. 
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A medicina tradicional chinesa entende que a maioria dos distúrbios emocionais e psíquicos 

tem em 0sua base uma desarmonia entre as energias dos diversos órgãos do organismo, com 

especial destaque para as energias do coração e do Rim(Shen) (Auteroche & Navailh, 1992; 

chonghuo, 1993; Ross, 2003). Isso fica claro quando se observa que, no entendimento chinês, 

distúrbios emocionais ou psíquicos são demonstrações de distúrbios do espírito (Shen) do 

indivíduo, sendo que, em chinês, a palavra Shen tanto significa espírito quanto Rim(Shen), e que o 

Coração(Xin) é o lugar de moradia do espírito (Shen). Nesse sentido, é possível fazer a leitura 

metafórica de que o espírito não consegue encontrar condições adequadas para habitar a sua 

morada, por isso fica conturbado, e essa perturbação se manifesta por sintomas como, por exemplo, 

aqueles típicos da ansiedade descritos pela Psicologia e pela medicina ocidentais. 

No caso da paciente em questão, a desarmonia foi observada por meio de entrevistas e de 

técnicas próprias da acupuntura, como a palpação do pulso e o exame da língua. Após a delimitação 

do diagnóstico, o tratamento visou a restabelecer o equilíbrio do espírito, tendo como base os 

protocolos de tratamento indicados por Auteroche e Navailh (1992), Ross (2003) e Chonghuo 

(1993). Por essa razão, a base do tratamento foi harmonizar o Coração(Xin) e fortalecer o 

Pulmão(Fei) e o Baço(Pi), para melhorar a absorção de Qi (energia) e a circulação do Qi (energia) e 

do Xue (sangue) para assim fortalecer o Rim(Shen) e restabelecer o equilíbrio entre este e o 

Coração(Xin). 

É importante destacar que o tratamento realizado por meio da acupuntura não proporciona 

curas milagrosas ou o fim total das patologias dos pacientes, como destacam Campiglia (2004), 

Ross (2003) e Vectore (2005). O tratamento pela acupuntura ocorre de modo processual, sendo que 

o restabelecimento da saúde se dá de modo gradual e está diretamente relacionado a condições 

externas (ambientais, climáticas, sociais e históricas) e internas (alimentação, estados emocionais, 

espiritualidade), com as quais o sujeito se relaciona (Campiglia, 2004; Vectore, 2005). Um exemplo 

de que o tratamento é processual, e não final e definitivo, pode ser observado nas últimas sessões 

realizadas, na quais, apesar de a paciente não mais relatar sentir os sintomas que a trouxeram ao 

tratamento, ainda apresentava alterações nos pulsos. 
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3.2 - ACUPUNTURA E TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 

A ansiedade é um mal que atinge a maioria das pessoas, principalmente antes de eventos 

importantes, apresentações de negócio e ou em situações novas. No entanto, quando não tratados, 

os transtornos de ansiedade podem desencadear medos, crescer progressivamente e tornar-se 

crônicos. 

 

As vítimas de ansiedade em estado crônico são, normalmente, atormentadas por ataques de pânico, 

pensamentos obsessivos, flashbacks de eventos traumáticos, pesadelos, ou inúmeros sintomas 

físicos de medo. Felizmente, hoje existem tratamentos adequados e eficazes que podem ajudar a 

enfrentar o problema. 

 

 Quais são os diferentes tipos de Transtornos de Ansiedade?  

 

 Síndrome do Pânico: é caracterizada por episódios repetidos de medo intenso que 

aparecem sem aviso prévio. Os sintomas físicos incluem dor no peito, palpitações, falta de 

ar, tontura, desconforto abdominal, sensação de irrealidade e medo de morrer; 

 Transtorno Obsessivo-Compulsivo: nesse tipo de transtorno, o paciente apresenta 

pensamentos indesejados ou comportamentos compulsivos incontroláveis e repetidos; 

 Desordem pós-traumática: é caracterizada pela persistência de sintomas que aparecem 

após experiências traumáticas, como estupro ou outra agressão criminosa, abuso infantil, 

catástrofes naturais, acidentes e etc. Os sintomas mais comuns são pesadelos, flashbacks, 

depressão, raiva, irritabilidade e distração. Os familiares das vítimas também podem 

desenvolver o transtorno; 

 Fobias: existem dois tipos principais de fobias, a social e a específica. As pessoas com fobia 

social têm um medo avassalador de situações sociais, podendo permanecer em casa para 

evitar o contato com outras pessoas. Em casos de fobia extrema, ocorre medo irracional de 

algo que representa pouco ou nenhum perigo real. 

 Transtorno de Ansiedade Generalizada: essa desordem é caracterizada pelo exagero de 

pensamentos preocupantes, tensão sobre os eventos da vida diária e atividades de rotina, 

com duração de pelo menos seis meses. Apesar de haver pouca razão para esperar que o pior 

aconteça, a pessoa acometida desse transtorno espera sempre pelo pior. Os sintomas físicos 

mais comuns são fadiga, tremores, tensão muscular, dores de cabeça ou náuseas. 
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Na maioria dos casos, os transtornos de ansiedade são tratados pela associação de 

medicamentos e tipos específicos de psicoterapia. O uso dos antidepressivos, denominados 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), ansiolíticos e medicamentos a base de 

benzodiazepinas e beta-bloqueadores são comumente receitados. 

A terapia comportamental e terapia cognitivo-comportamental são associadas ao uso de medicação 

no combate à doença. A terapia comportamental centra-se na mudança de ações específicas e utiliza 

várias técnicas para impedir comportamentos indesejáveis. Já a terapia cognitiva-comportamental 

ensina os pacientes a compreender e mudar seus padrões de pensamento, auxiliando a enfrentar 

situações que possam desencadear uma crise. 

É bastante comum que os distúrbios de ansiedade sejam acompanhados de depressão, 

transtornos alimentares, abuso de substâncias como álcool e drogas, etc. Eles também podem co-

existir com doenças como câncer ou doença cardíaca. 

 

Terapia Nutricional e Fitoterapia para a Ansiedade 

 

 Incluir suplementos de cálcio (1.000 mg por dia) e magnésio (500 mg por dia) na 

alimentação. Para aumentar a absorção de cálcio, o ideal é ingerir metade da quantidade de 

manhã e a outra metade ao fim do dia. Além disso, utilize um complexo B (50 a 100 mg por 

dia) para diminuir os efeitos do estresse; 

  Evite alimentos e bebidas estimulantes tais como açúcar, cafeína, álcool e alimentos 

processados. Os alimentos que causam sensibilidades alimentares (amendoim, soja, lácteos, 

trigo, milho) também devem ser evitados. Aumente o consumo de legumes frescos e cereais 

integrais; 

  Algumas ervas chinesas são muito eficazes no combate à ansiedade. Elas ajudam a 

melhorar o sono e proporcionam tranquilidade e equilíbrio. Procure seu terapeuta para saber 

mais sobre elas; 

  Kava kava é uma erva que pode contribuir para moderar a ansiedade; 

- Maracujá é útil para a ansiedade e para combater a insônia. (Alexandre Cintra – 2015) 

 

 

Pontos de Acupuntura para o tratamento da Ansiedade 

 

VB20(Fengchi) - Elimina os Ventos emocionais e relaxa a musculatura cervical 

F3(Taichong) - Elimina os Ventos emocionais e acalma a mente 
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Yin Tang - Acalma a mente. Estimula a concentração 

C7(Shenmen) - Complementa a ação do Yin Tang, fortalecendo o Shen 

VG20(Baihui) - Canaliza a energia e alinhando os Chakras 

VB21(Jianjing) - Dispersa a estagnação de energia nos 3 Aquecedores (ansiedade no Aquecedor 

Superior causa palpitação. No Aquecedor Médio, causa gastrite. No Inferior, constipação) 

Complementar o tratamento com: 

VC17(Shanzhong) - quando a ansiedade é localizada no Aquecedor Superior 

VC12(Zhongwan) - para ansiedade no Aquecedor Médio 

VC4(Guanyuan) - para ansiedade no Aquecedor Inferior 

 

 

3.3 - ACUPUNTURA DIMINUI A ANSIEDADE 

 

 Para a Medicina Chinesa, a Acupuntura pode diminuir a Ansiedade e Equilibrar o 

Corpo e a Mente 

 

A Acupuntura busca reequilibrar a circulação da energia vital do corpo em um processo gradual. 

A ansiedade é considerada um catalisador para o surgimento de doenças e um gatilho capaz de 

aliar-se a uma predisposição genética. Pela ótica da Medicina Chinesa, os sintomas causados por ela 

são vistos como uma desarmonia entre corpo mente e espírito. Neste contexto, a acupuntura atua 

como prática terapêutica que busca o equilíbrio da energia através dos cinco elementos (Fogo, 

Terra, Metal, Água e Madeira), a fim de restabelecer a harmonia do organismo. 

A ansiedade está presente na vida de todas as pessoas e pode até ser considerada natural, visto 

que prepara o organismo para uma situação nova e compreendida como perigosa. Quando sua 

intensidade é desproporcional ao estímulo que a provoca, no entanto, é classificada como 

prejudicial. Um exemplo comum é a preocupação de mães quando os filhos saem de casa. A 

apreensão a que algumas mães se submetem pode ser que não corresponda ao “risco” de o filho não 

estar dentro de casa.  

 

 

http://namu.com.br/palestras/historia-da-acupuntura
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 Mais Água, menos Fogo 

Em excesso, a ansiedade pode provocar sintomas como inquietação, cansaço, dificuldade de 

concentração, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Para a medicina chinesa, estes 

sintomas são provenientes especialmente do desequilíbrio entre os elementos água e fogo. 

“A ansiedade do Coração(Xin) está baseada no medo do Rim(Shen)”, afirma Jeremy Ross, autor do 

livro Combinações dos pontos de acupuntura: a chave para o êxito clínico1. Sob a visão ocidental, 

Ross quer dizer que o excesso de medo e a insegurança a respeito do que está por vir são a causa 

real da ansiedade. (ROSS, J. – 2003). 

Neste caso, deve-se aumentar a água tonificando o Rim(Shen) e diminuir o fogo harmonizando o 

Coração(Xin). Ao equilibrar a energia destes elementos e órgãos, é possível obter uma mente mais 

tranquila e sossegada. Alguns pontos que harmonizam estes elementos estão localizados na região 

interna do antebraço, em especial próximo ao punho e na região do tornozelo, na fossa interna entre 

o pé e a perna. A automassagem nestes locais também pode trazer benefícios, acalmando a mente e 

o Coração(Xin). 

Um estudo de caso realizado na Universidade Federal do Paraná pelo psicólogo e 

pesquisador André Luiz Picolli2 mostra a eficácia do tratamento de ansiedade através da 

acupuntura. Neste trabalho o autor faz um comparativo entre a visão ocidental, descrita pela 

psicologia, e a visão chinesa. (SILVA, A. L. P. – 2010). 

A seleção dos pontos para diminuir a ansiedade foi feita com base na investigação da 

paciente e na análise dos pulsos e língua da mesma, a fim de equilibrar a energia de todo o corpo. 

De acordo com a medicina tradicional chinesa, é possível identificar a qualidade da energia dos 

órgãos através de um exame minucioso destas microrregiões. A partir da quarta sessão o autor 

observou uma melhora significativa da paciente, com relato do alívio dos sintomas a partir da sexta 

sessão de tratamento. 

Em geral, as sessões de acupuntura devem ser realizadas semanalmente e, para um bom 

resultado, é sugerido o mínimo de dez sessões. O reestabelecimento do equilíbrio do corpo ocorre 

por um processo gradual e contínuo, levando em conta que cada organismo responde a seu tempo. 

A técnica pode ser também mantida de forma preventiva a fim de manter a energia vital em 

harmonia. 

 

 

http://namu.com.br/palestras/equilibrio-pela-acupuntura
http://namu.com.br/materias/sus-ja-oferece-acupuntura-e-homeopatia
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 Alimentação 

Como complemento à acupuntura no tratamento da ansiedade, a medicina tradicional 

chinesa recomenda incorporar frutas vermelhas, como a lichia e a pitanga, que beneficiam o 

Coração(Xin). Recomenda ainda incluir na dieta sementes pretas como feijão e arroz preto, que 

tonificam o Rim(Shen). Outra dica simples que pode trazer bons resultados é o consumo abundante 

de água. Este elemento diminui o “fogo” do organismo e impede que ele deixe a mente agitada e 

inquieta. 

 

 Contra Indicações 

Em alguns casos o uso da Acupuntura pode ser contraindicado. Pacientes que possuem áreas 

infectadas ou com tumores e portadores de marcapasso devem optar por um método que não utilize 

as agulhas. 

Outra contra-indicação antes de se iniciar um tratamento através desta terapêutica é quando 

não há um diagnóstico estabelecido ou quando não tenha sido feito uma tentativa honesta de 

determiná-lo. Isto evita que a acupuntura mascare ou altere os sintomas clínicos que podem levar ao 

diagnóstico. 

Idosos também devem ser avaliados com cautela antes de iniciar um tratamento para que 

não se exija deles uma movimentação de energia vital capaz de sobrecarregar o corpo. Aqueles que 

têm medo de agulhas também têm outras opções para se beneficiarem da Medicina Chinesa. 

 

 Sem Agulhas 

Para aqueles que não se identificam com as agulhas, há a opção de fazer o tratamento com 

cores, sementes e até mesmo com as mãos. 

A cromoterapia utiliza luzes de diferentes cores para tonificar ou sedar determinados pontos e é 

capaz de promover resultados semelhantes ao das agulhas. A cor azul em especial pode ajudar na 

redução da pressão arterial, tendo efeito calmante, anestésico suave e refrescante. No campo 

emocional, ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse, a dor e pode ser induz ao relaxamento e ao sono. 

A Acupuntura auricular ou auriculoterapia, terapêutica que estimula os pontos do corpo 

através da inserção de sementes na orelha, também apresenta bons resultados. Estudo realizado 

pelas enfermeiras Juliana Miyuki do Prado, Leonice Fumiko Sato Kurebayashi e Maria Júlia Paes 

http://namu.com.br/palestras/acupuntura-e-macrobiotica
http://namu.com.br/materias/acupuntura-para-tratar-dores-cronicas
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da Silva na Universidade de São Paulo (USP) apresentou uma redução de 20% dos níveis de 

ansiedade moderada e alta em estudantes de enfermagem. 

A massagem, em especial o shiatsu, prática que promove pressão no trajeto dos meridianos 

(canais por onde circula a energia vital) utilizados na acupuntura também podem trazer resultados 

positivos em casos de ansiedade, uma vez que promovem relaxamento, tonificam os órgãos e 

promovem o equilíbrio entre os elementos. 

Seja com agulhas, com sementes, com cromoterapia ou com as mãos, a acupuntura e as 

técnicas advindas da medicina chinesa podem ser consideradas aliadas do equilíbrio corpo e mente 

e diminuir a ansiedade. Praticadas com a devida cautela, auxiliam na harmonização dos sintomas 

advindos da ansiedade como irritabilidade, tensão muscular e perturbações no sono, atuando de 

forma preventiva para outros desequilíbrios.(/namu.com.br/?q=materias/acupuntura-diminui-

ansiedade) 

 

 

3.4 - ACUPUNTURA E O ALÍVIO DA ANSIEDADE PRÉ-OPERATÓRIA 

 

Pesquisa aponta semelhanças entre efeitos da terapia de Acupuntura Auricular e 

administração de benzodiazepínico para controlar ansiedade de pacientes em estado pré-cirúrgico. 

A ansiedade pré-operatória pode estar presente em até 60% dos pacientes. A diminuição no 

nível da ansiedade é, normalmente, alcançada com esclarecimentos sobre o ato anestésico, através 

da visita do anestesista, pela leitura de literatura sobre o ato anestésico, por instrução audiovisual e 

também pela utilização de medicações pré-anestésica como os benzodiazepínicos. 

 Estes reduzem o nível da ansiedade, a agitação e a resposta do Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA), presentes antes da anestesia e da cirurgia, porém, apresenta algumas desvantagens, tais 

como boca seca, tontura, náuseas entre outros. 

A Acupuntura, hoje uma especialidade médica, é reconhecida como de grande valor nos 

cuidados da saúde, em busca de melhor qualidade de vida. A Acupuntura Auricular tem se 

mostrado eficiente na redução do nível da ansiedade, além de ser um procedimento de baixo custo e 

de fácil manuseio. 

O objetivo do trabalho é comparar a eficiência da intervenção com a Acupuntura Auricular, 

na diminuição da ansiedade, no período pré-operatório, com o efeito do benzodiazepínico. 

http://namu.com.br/?q=materias/acupuntura-diminui-ansiedade
http://namu.com.br/?q=materias/acupuntura-diminui-ansiedade
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Trinta pacientes de ambos os sexos, ASA I e II, submetidos à cirurgia eletiva de pequeno 

porte, participaram deste estudo prospectivo, aleatorizado e duplamente encoberto. 

Os pacientes foram avaliados no dia anterior à cirurgia e alocados de modo aleatório em 3 grupos: 

A - auriculoterapia ansiolítica, os pacientes receberam Acupuntura Auricular no ponto Shenmen, 

ponto descrito como relaxante, e placebo; B - Benzodiazepínico, os pacientes receberam 

Acupuntura Auricular no ponto do Estômago(Wei), sem efeito ansiolítico descrito, e diazepam 

10mg; C - Controle, os pacientes receberam Acupuntura Auricular no ponto do Estômago(Wei) e 

placebo. 

A avaliação da ansiedade foi realizada pela Escala Analógica Visual de Humor, pelo 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado de Spielberg e pela dosagem do cortisol imediatamente 

anterior à intervenção, os pacientes foram novamente avaliados, em relação ao seu nível de 

ansiedade e á dosagem do cortisol. 

Os resultados mostram que a diminuição no nível da ansiedade foi semelhante entre os três 

grupos, as diferenças observadas entre os três grupos não foram estatisticamente significativas, a 

aplicação da Acupuntura Auricular apresenta efeito ansiolítico semelhante à administração de um 

benzodiazepínico e a visita pré-anestésica é um procedimento altamente favorável e eficaz na 

modulação da ansiedade pré-operatória. (Tanaka, Lúcia Akemi - 2002). 

 

 

3.5 - GIOVANNI MACIOCIA – MENTE PERTURBADA - TRATAMENTO 

 

 MENTE PERTURBADA 

 

A mente, a alma etérea e a alma corpórea podem ser perturbadas por uma deficiência de 

Yin-sangue ou pela presença de um fator patogênico que perturbe a mente. 

 Esses fatores patogênicos podem ser estagnação de Qi, estase de sangue, fogo, mucosidade-

fogo ou calor-vazio. As manifestações serão similares nos dois casos, porém serão mais brandas se 

forem provenientes puramente de deficiência, sem a presença de um fator patogênico. 

As principais manifestações de mente perturbada são: ansiedade, inquietação mental, insônia 

(no sentido de andar a noite) e agitação. No caso de alma etérea perturbada, haverá também a 

presença de pesadelos, irritabilidade, distração, depressão e incapacidade para planejar a vida. Nos 
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casos de alma corpórea perturbada haverá ansiedade, dispneia e sensação de aperto no tórax, 

preocupação intensa e certa somatização das emoções na pele, tais como erupções acompanhadas 

por prurido. 

O princípio de tratamento para mente perturbada é nutrir o sangue ou o Yin, eliminar os 

fatores patogênicos e acalmar a mente. 

 

DEFICIÊNCIA DE SANGUE 

 

DEFICIÊNCIA DE SANGUE DO CORAÇÃO(Xin) 

 

Princípio de tratamento 

Tonificar o Coração(Xin), nutrir o Sangue e acalmar a Mente. 

Acupuntura 

B-15 (Xinshu), B-44 (Shentang), VC-14 (Juque), C-7 (Shenmen), PC-7 (Daling), VC-4 

(Guanyuan), E-36 (Zusanli), BA-6 (Sanyinjiao), PC-6 (Neguan) e BA-4 (Gonbgsun). Usar método 

de tonificação; moxa pode ser aplicada. 

Explicação: 

B-15, ponto Shu Posterior do Coração(Xin), tonifica o Coração(Xin). Deve ser utilizado apenas com 

Moxa direta. 

B-44 tonifica o Coração(Xin) e acalma a Mente. 

VC-14, ponto Mo Frontal do Coração(Xin) e C-7 acalmam a Mente. 

PC-7 acalma intensamente a Mente e seria necessário num caso de ansiedade severa. 

VC-4 nutre o Sangue e acalma a Mente. 

E-36 nutre o Sangue. 

BA-6 nutre o Sangue e acalma a Mente. É eficaz para insônia proveniente de Deficiência de 

Sangue. 
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PC-6 e BA-4 abrem o Vaso Maravilhoso Yin, que nutre o Sangue e acalma a Mente. 

Padrão mental e emocional 

    O medo e a preocupação enfraquecem o Sangue do Coração(Xin) e causam esta condição. O 

indivíduo é pálido e com uma tez embotada, olhos ansiosos e embotados, medroso, levemente 

ansioso e vagamente deprimido. Neste caso, as manifestações de Mente perturbada (ansiedade e 

agitação) são mais brandas, uma vês que há apenas Deficiência de Sangue, sem Calor-Vazio. O 

indivíduo pode também ser muito impaciente com as outras pessoas e com membros de sua família. 

Mediante a propensão das mulheres à Deficiência de Sangue, esta condição é muito mais comum 

entre elas. De fato, pode advir da perda de Sangue durante o parto. A perda de Sangue durante o 

parto pode afetar o Coração(Xin), devido também a sua conexão com o Vaso do Útero, via Bao-Mai. 

Quando o Sangue do Coração(Xin) é enfraquecido, a Mente é despojada de sua residência e se torna 

medrosa e ansiosa. 

 

 DEFICIÊNCIA DE YIN 

 DEFICIÊNCIA DE YIN DO CORAÇÃO (Xin) 

Princípio de Tratamento 

Tonificar o Coração(Xin), nutrir o Yin e acalmar a Mente. 

Acupuntura 

B-15 (Xinshu), B-44 (Shentang), VC-14 (Juque), C-7 (Shenmen), C-6 (Yinxi), PC-7 (Dailing), VC-

15 (Jiuwei), VC-4 (Guanyuan), E-36 (Zusanli), BA-6 (Sanyinjiao). Usar método de tonificação; não 

utilizar moxa. 

Explicação 

B-15, ponto Shu Posterior do Coração(Xin), tonifica o Coração(Xin). 

B-44 tonifica o Coração(Xin) e acalma a Mente. 

VC-14, ponto Mo Frontal do Coração(Xin), e C-7 acalmam a Mente. 

C-6 nutre o Yin do Coração(Xin). 

PC-7 acalma fortemente a Mente e deve ser utilizado nos casos de ansiedade severa. 
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VC-15 acalma intensamente a Mente e alivia a ansiedade. 

VC-4 nutre o Yin e acalma a Mente. Nutre o Yin do Rim(Shen), que é muitas vezes a base da 

Deficiência do Yin do Coração(Xin). 

E-36 nutre o Yin do Estômago(Wei). 

BA-6 nutre o Yin e acalma a Mente. 

Padrão mental e emocional 

O medo e a preocupação, combinados com excesso de trabalho durante muitos anos, podem 

gerar Deficiência de Yin do Coração(Xin). A Deficiência de Yin é um nível mais profundo de 

deficiência que a Deficiência de Sangue (Xue), e quando afeta o Coração(Xin), a Mente é destituída 

de sua residência. Isto torna o indivíduo medroso, muito ansioso e inquieto. Neste caso, os sintomas 

são mais severos que na Deficiência de Sangue (Xue) do Coração (Xin). Outra diferença reside no 

fato dos sintomas serem mais pronunciados à noite. Portanto, a Deficiência de Yin torna a Mente 

perturbada, mesmo sem a presença de Calor-Vazio. 

O indivíduo que sofre desta condição é propenso a ser deprimido e desanimado, perde a 

força de vontgade e o vigor, e o corpo é provavelmente de constituição magra. 

 

EQUILÍBRIO DAS EMOÇÕES 

A Alma Etérea é responsável pela manutenção do equilíbrio normal entre a excitação e a 

repressão da vida emocional, sob o comando do Coração(Xin) e da Mente. As emoções constituem-

se em uma parte normal de nossa vida mental: todos nós experimentamos Raiva, Tristeza, 

preocupação ou medo, em alguns momentos de nossa vida, o que normalmente não causa doença. A 

Alma Etérea, sendo responsável pela parte mais intuitiva e subconsciente da Mente, desempenha o 

papel de manutenção do equilíbrio emocional e, principalmente, impede que as emoções se tornem 

excessivas e se transformem, portanto, em causas de doenças. Esta função reguladora da Alma 

Etérea é intimamente relacionada com o equilíbrio entre o Sangue do Fígado(Gan) (a parte Yin do 

Fígado(Gan)) e o Qi do Fígado(Gan) (a parte Yang do Fígado(Gan)). O Sangue e o Qi do Fígado(Gan) 

deve enraizar o Qi do Fígado(Gan) para impedi-lo de se tornar estagnado ou rebelde. No nível 

mental e emocional, o Sangue do Fígado(Gan) precisa enraizar a Alma Etérea, proporcionando então 

uma vida emocional equilibrada e feliz. Este é um dos significados, no nível mental, do Fígado(Gan) 

como órgão “regulador e harmonizador”. O Capítulo 9 do livro SIMPLE QUESTIONS diz:  
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“O Fígado(Gan) possui uma função reguladora (literalmente é a raiz em cessas os 

extremos), abriga a Alma Etérea...”. Se o Sangue do Fígado(Gan) for deficiente, haverá medo e 

ansiedade; se o Yang do Fígado(Gan) estiver em excesso, haverá raiva. A obra SPIRITUAL AXIS, 

no Capítulo 8, diz: “Se o Fígado(Gan) for deficiente, haverá medo; se o Fígado(Gan) estiver em 

excesso, haverá raiva”.TANG ZONG HAI, na obra DISCUSSION ON BLOOD DISEASES, diz: 

“Se o Sangue do Fígado(Gan) é deficiente, o Fogo agita a Alma Etérea, resultando em emissões 

noturnas com sonhos”. (G. MACIOCIA – 1996). 

 

3.6 - JEREMY ROSS - SÍNDROMES DE ANSIEDADE – CARACTERÍSTICAS E 

TRATAMENTO 

 

CAUSA DESCONHECIDA 

          Quando não existe uma causa aparente, os medos podem ser vagos e informes, ou claros e 

vívidos, embora imaginários. Muitas vezes, a ansiedade que aparentemente não tem uma causa 

conhecida está relacionada com um fato passado que a pessoa não deseja encarar ou se lembrar, 

como um caso de abuso sexual. 

CAUSA CONHECIDA 

     A ansiedade pode ocorrer com a síndrome pós-concussão, pode se seguir a uma retirada de 

drogas ou medicamentos, pode ocorrer com drogas alucinógenas como o LSD, pode envolver a 

apreensão sobre um fato específico como um exame ou uma operação, certamente agravada por 

cansaço e estresse de forma geral 

     A ansiedade pode surgir no dia a dia quando uma pessoa tem que realizar tarefas difíceis 

com urgência numa atmosfera de conflitos e incerteza. Uma pessoa pode se tornar ansiosa quando 

houver grande pressão para tomar uma decisão, seu futuro depende dessa decisão, mas não há 

certeza alguma sobre qual o melhor decisão a ser tomada. 

     Algumas pessoas são mais propensas a sentir ansiedade que outras, os diferentes tipos dos 

Cinco Elementos vão manifestar ansiedade de maneiras diferentes. 
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ANSIEDADE E AS CINCO EMOÇÕES 

SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE MEDO E ANSIEDADE 

Para um animal sob ameaça, medo e ansiedade tem um enorme valor para a própria 

sobrevivência. A resposta a essas emoções, ou seja, o aumento do estado de alerta, a velocidade de 

respiração, a frequência de batimento cardíaco e o tônus muscular, prepara o animal para uma fuga 

ou uma luta. Nos humanos, a ansiedade pode ser uma resposta saudável que faz com que a pessoa 

evite situações inconvenientes ou de perigo, ou consiga altos índices de desempenho. Entretanto, se 

o estado de ansiedade se tornar crônico ou fora de proporção em relação ao estímulo, esta resposta 

saudável pode se tornar patológica.  O estado de alerta máximo pode evoluir para tensão, insônia e 

exaustão, aumento da frequência respiratória que pode chegar a dispneia ou a um ataque de pânico, 

elevação da velocidade do batimento cardíaco chegando a palpitações e aumento do tônus muscular 

que pode chegar à tensão, dores ou tremores musculares. 

ANSIEDADE E SISTEMA DO CORAÇÃO(Xin) 

Na Medicina Chinesa, a ansiedade está ligada com os sistemas do Coração(Xin) e do 

Rim(Shen). Pode estar associada com outras emoções do Coração(Xin), como agitação, pânico e 

histeria, mas a ansiedade difere da mania no sentido de  a ansiedade ser um sentimento 

desagradável, ao passo que a mania pode estar associada com sentimentos de bem-estar e euforia. A 

ansiedade pode ocorrer com outros sinais do Coração(Xin) como insônia, palpitações, hipertensão, 

dor na região cardíaca, palidez e extremidades frias. 

ANSIEDADE E OS CINCO SISTEMAS 

Sistema             Emoção         Sinais típicos 

Coração(Xin)           Ansiedade      Palpitações, insônia 

Baço(Pi)  Preocupação      Náusea 

Pulmão(Fei)     Medo das perdas     Dispnéia, asma 

Rim(Shen)           Medo e apreensão     Freqüência urinária, intestinos soltos 

Fígado(Gan)          Incerteza e irritabilidade    Tensão muscular, dor de cabeça 
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ANSIEDADE E SISTEMA DO RIM(Shen) 

          A ansiedade do Coração(Xin) está baseada no medo do Rim(Shen), com sentimentos 

característicos de apreensão, do medo de que algo terrível aconteça. A ansiedade pode então vir 

combinada com sobressaltos e receio, com sinais físicos como tremor, frequência urinária ou 

intestinos soltos. 

 

MEDO, RAIVA E ANSIEDADE 

     O medo pode fazer surgir ansiedade e Raiva, envolvendo os sistemas do Rim(Shen), 

Coração(Xin) e Fígado(Gan). Essas três emoções podem cada uma delas, causar tensão mental, 

emocional e física, de forma que a pessoa sinta e pareça estressada e tensa. Se houver um 

envolvimento do Fígado (Gan), Vesícula Biliar (Dan), pode haver sentimentos adicionais de 

incerteza, indecisão, irritabilidade, suscetibilidade e hipersensibilidade, assim também como pode 

haver dores de cabeça e dor, rigidez ou tremores nos músculos da face, pescoço, ombros, costas e 

membros. 

MEDO, ANSIEDADE E PREOCUPAÇÃO 

     Além da apreensão e do receio associados com o sistema do Rim(Shen), a ansiedade pode 

também estar ligada à preocupação pelo presente e pelo futuro e à antecipação de problemas que 

sequer chegam a acontecer. Em casos graves, o sentimento de insegurança pode ficar muito intenso 

e a pessoa pode se perder num mundo interno de medos, preocupações e pensamentos obsessivos, 

que nem de longe reflete os acontecimentos do mundo externo. 

 

MEDO, ANSIEDADE E PESAR 

      O sistema do Pulmão(Fei) pode estar envolvido com o Rim(Shen) e com o Coração(Xin) em 

situações em que há enorme insegurança e medo das perdas: o medo que tem um pai de que seu 

filho doente possa morrer, ou o medo de uma esposa, que seu marido possa abandoná-la por outra 

mulher. 

TIPOIS DE ANSIEDADE 
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      Para a Medicina Chinesa, a ansiedade é uma manifestação do Distúrbio do Espírito do 

Coração(Xin). Este distúrbio, esta irregularidade de movimento, pode ter origem do Excesso, 

Deficiência ou Estagnação. 

a. EXCESSO 

     A principal forma do Excesso que dá origem a Irregularidade é o Fogo. O Fogo no 

Coração(Xin) faz com que o Espírito fique mais intensamente e irregularmente ativo, resultando em 

ansiedade ou comportamento maníaco. O Fogo no Coração(Xin), com Fogo do Fígado(Gan) e do 

Estômago(Wei), amiúde associados, podem surgir pela supressão das emoções ou pelo estilo de 

vida extremamente agitado, estressado e desassossegado. 

     O Fogo Fleuma do Coração(Xin) é uma forma de excesso que pode levar à ansiedade e à 

confusão de pensamento, linguagem e comportamento. Consiste, essencialmente, em Fleuma, 

decorrente da Deficiência e Estagnação do Baço(Pi), em combinação com o Fogo do Coração(Xin). 

Pode surgir de um estresse emocional ou excesso de fumo, álcool e alimentos gordurosos com falta 

de exercícios físicos. 

 

b. ESTAGNAÇÃO 

      A Estagnação pode dar origem ao distúrbio do movimento. Por exemplo, a Estagnação do 

Qi do Coração (Xin) e do Qi do Fígado(Gan), decorrentes da estagnação emocional, podem levar ao 

Distúrbio do Espírito do Coração(Xin) e à Hiperatividade do Yang do Fígado(Gan), levando à 

ansiedade. A Estagnação do Qi pode resultar em acúmulo de Fleuma, que pode perturbar e livre 

circulação do Espírito, causando ansiedade. 

 

c. DEFICIÊNCIA 

      A ansiedade aumenta quando a energia está reduzida, quando há Deficiência por falta de 

sono e descanso, excesso de trabalho, estresse, doença, nutrição deficiente, além de outros fatores. 

A Deficiência do Qi do Coração(Xin) e do Rim(Shen), do Yin do Coração(Xin) e do Rim(Shen), e 

do Sangue do Coração(Xin) e do Baço(Pi), podem dar origem à ansiedade, já que o Qi, o Yin e o 

Sangue são necessários para manter o Espírito estável. 
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO  

 Embora a Deficiência possa estar associada com a depressão e com o movimento mais lento 

do Espírito, pode também estar associada com a ansiedade e com o aumento do movimento 

irregular do Espírito, decorrente do controle reduzido do Espírito por Qi, Sangue e Yin. O princípio 

do tratamento é acalmar e tonificar. 

 Similarmente, embora a Estagnação possa estar associada com depressão e diminuição do 

fluxo do movimento do Espírito, também pode estar associada com a ansiedade quando a 

Estagnação e o bloqueio perturbam o movimento regular do Qi. A Estagnação do Qi também pode 

dar origem ao Excesso de Fogo, que perturba ainda mais o Espírito. O princípio de tratamento é 

acalmar, mover a Estagnação e dispersar a Fleuma, quando presente. 

A ansiedade e a depressão se distinguem no fato de a depressão normalmente não estar 

associada com o Excesso de Fogo. A depressão maníaca e a depressão com agressividade são 

alternações entre a depressão e um estado mais ativo. Na ansiedade devido ao Excesso de Fogo, o 

Calor faz com que o movimento do Espírito fique aumentado, mais rápido e mais irregular. O 

princípio do tratamento é acalmar e dispersar o Excesso de Fogo. 

 

 ATAQUES DE PÂNICO 

      Os chamados ataques de pânico são uma forma específica de intensa ansiedade que ocorre 

subitamente em resposta a um estímulo específico: um encontro importante, ou uma situação fóbica 

como a de um espaço apertado ou um supermercado repleto de gente. O ataque pode surgir de 

repente sem qualquer sinal de aviso, especialmente se a situação aguardada, quando houve um 

acúmulo de ansiedade antes do acontecimento. 

      Os sintomas incluem sensação crescente de ansiedade, que alcançam proporções de pânico, 

hiperventilação, palpitações, transpiração profusa, tontura e talvez desmaio. É comum haver um 

intenso desejo de sair daquela situação causadora, se a pessoa consegue isso, normalmente se sente 

melhor, embora a sensação de ansiedade e pânico possa perdurar por vários dias. 

 

 SÍNDROME DE ANSIEDADE FÓBICA 

ETIOLOGIA 
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 O medo é a base dessas síndromes e pode se manifestar como ansiedade e preocupação e 

padrões de obsessão. Os sistemas de órgãos envolvidos são principalmente o Rim(Shen), o 

Coração(Xin) e o Baço(Pi). Pode haver predisposição, mas, além disso, certos acontecimentos da 

infância emocionalmente influentes podem formar o núcleo de padrões fóbicos no futuro. Os 

ataques têm maior probabilidade de ocorrer em um ambiente de cansaço e estresse e por um 

sentimento geral de insegurança. 

 

TRATAMENTO 

 O tratamento tem como objetivo, em primeiro lugar, acalmar o medo, a ansiedade, o pânico 

ou a preocupação e, em segundo lugar, tonificar a Deficiência de base. 

 

PONTOS QUE ACALMAM 

 Às vezes, os melhores resultados são obtidos usando R-1(Yongquan) nos pés com agulha, 

Moxa ou massagem, outras vezes os melhores resultados vêm usando principalmente pontos na 

cabeça como VG-18(Qiangjian), VG-20(Baihui), VG-24(Shenting), VG-26(Renzhong), VC-

24(Chengjiang), B-2(Zanzhu), B-7(Tongtian), B-9(Yuzhen), VB-13(Benshen), VB-20(Fengshi) ou 

Yintang. Normalmente é aconselhável usar combinações de pontos na cabeça e nos pés, como VG-

20(Baihui) e R-1(Yongquan), ou B-2(Zanzhu) e B-67(Zhiyin), ou ainda VB-13(Benshen) e VB-

40(Qiuxu). VC-14(Juque) é um ponto útil para acalmar o medo, mas deve ser usado suavemente no 

início e com Moxa, se o paciente sentir frio. Esse ponto combina bem com R-1(Yongquan) ou com 

BA-4(Gongsun) e PC-6(Neiguan). 

 Às vezes a melhora é produzida por pontos de ação tonificante, como VC-4(Guanyuan) ou 

R-3(Taixi) como Método de Tonificação, os quais acalmam o medo pela tonificação do Rim (Shen)  

De forma geral, os Pontos de Transporte Dorsais tem efeito calmante menos imediato e o melhor 

emprego que se faz deles é tonificar a Deficiência de base, quando a ansiedade aguda já tiver sido 

reduzida. 

 

COMBINAÇÕES COM OS CANAIS EXTRAORDINÁRIOS 



49 

 

            A combinação BA-4(Gongsun) + PC-6(Neiguan) pode ser usada, especialmente se a 

palpitação for o sintoma principal e P-7(Lieque) + R-6(Zhaohai) pode ser usada, especialmente se 

um dos principais sintomas for a hiperventilação ou a asma. Por exemplo: 

VC-14(Juque), PC-6(Neiguan), BA-4(Gongsun)    ou    VC-17(Shanzhong), P-7(Lieque), R-

6(Zhaohai) 

Exemplo 1: 

            Um homem de 50 anos de idade tinha ataques de pânico durante importantes encontros de 

negócios, especialmente quando devia apresentar seu próprio trabalho. Sua face se tornava 

extremamente vermelha e quente e tinha uma enorme dificuldade de controlar o tremor de suas 

mãos e de sua voz. O pulso estava cheio, rápido, em corda e levemente irregular. 

              O diagnóstico foi Deficiência do Yin do Coração(Xin) com Fogo no Coração(Xin). A 

combinação de pontos foi a seguinte: 

Sishencong, VC-24(Chengjiang), VC-14(Juque), PC-6(Neiguan), C-8(Shaofu), R-1(Yongquan) 

Disp; ápice da orelha, PC-9(Zhongchong). 

Exemplo 2: 

             Uma mulher de 35 anos de idade desenvolveu uma síndrome fóbica de ansiedade depois de 

uma crise emocional com seu companheiro. Sentiu-se extremamente ansiosa e deprimida, com 

sensação intensa de irrealidade e pensamentos constantes de que ia morrer. Seu pulso estava fino, 

áspero, retardado e levemente irregular. 

             O diagnóstico foi Deficiência do Qi do Coração(Xin) e do Rim(Shen) e dispersão do Espírito 

do Coração(Xin). A combinação de pontos foi a seguinte: 

VG-20(Baihui), P-7(Lieque), R-1(Yongquan), R-6(Zhaohai), B-6(Chengguang), B-8(Luoque), VB-

13(Benshen). 

SÍNDROMES 

Deficiência de Qi ou de Yin dos Rins e do Coração(Xin) 

Pulso: Vazio ou Fino, talvez rápido ou irregular. 

Indicações: Medo e Ansiedade, palpitações, insônia, labilidade emocional, cansaço, dor lombar, 

problemas urinários. 
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Exemplo: Ataques de pânico e medo de encontrar pessoas. 

Combinação:  VC-24(Chengjiang), VC-14(Juque), PC-6(Neiguan) Disp; VC-4(Guanyuan), R-

3(Taixi), C-7(Shenmen), VG-20(Baihui) Ton. 

Deficiência do Qi e do Yin do Coração(Xin)  

Pulso: Vazio ou fino, levemente rápido, talvez irregular. 

 

Indicações: Inquietação, cansaço, labilidade emocional, insônia, palpitações 

Exemplo: Ansiedade com inquietação, ansiando por paz e quietude. 

Combinação: C-7(Shenmen), C-3(Shaohai), R-3(Taixi), R-10(Yingu), VC-4(Guanyuan), VC-

14(Juque), VG-20(Baihui) H. 

 

4 – MATERIAIS E MÉTODO 

 

            Neste trabalho foram utilizados artigos científicos, livros e descritores como Scielo, 

Pubmed, Google Acadêmico, Minhateca, Combinação de Pontos de Acupuntura (Jeremy Ross), A 

Prática da Medicina Chinesa  (Giovanni Maciocia). 

 

5 – DISCUSSÃO 

 

  De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, corpo e mente são apenas dois aspectos 

funcionais da mesma coisa. 

             O que diferencia a compreensão da Medicina Chinesa e a Ocidental acerca dos transtornos 

ansiosos é que, na visão Ocidental, psicoterapia e medicações são suficientes, enquanto na Chinesa 

é fundamental trabalhar internamente os sistemas de órgãos e vísceras do corpo, além da mente, 

para o restabelecimento completo e permanente. 
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  Na Medicina Chinesa os órgãos e sistemas do corpo estão associados à emoções. Assim, a 

alegria é associada ao Coração(Xin), enquanto a preocupação é associada ao Baço(Pi). A tristeza e o 

luto são emoções associadas ao Pulmão(Fei), medo e fobia aos Rins e a ira é a emoção associada ao 

Fígado(Gan). Dizer que uma emoção é associada a um órgão quer dizer que esta é a emoção à qual o 

órgão em questão é vulnerável; em outras palavras, a alegria excessiva (ou mania, utilizando um 

termo da Psicologia) fere o Coração(Xin), a preocupação intensa fere o Baço(Pi), a tristeza e o luto 

desmedidos ferem o Pulmão(Fei), os medos e as fobias ferem os Rins e a ira fere o Fígado(Gan). De 

acordo com o Huang Di Nei Jing, primeira publicação da Medicina Chines que data de mais de dois 

mil anos atrás, sempre que as emoções se estagnem por tempo demais sem serem trabalhadas irão 

agredir os órgãos correspondentes, sendo classificadas assim como fatores internos de adoecimento. 

 Outro órgão bastante associado à qualidade da vida mental e emocional é o Coração(Xin). 

Na Medicina Chinesa, o psiquismo é chamado de Shen (Mente), e funciona sob responsabilidade do 

Coração(Xin). Uma afirmação milenar diz que “O Coração(Xin) governa Shen e Shen faz morada no 

Sangue”. Traçando um paralelo com a Medicina Ocidental, dizer que a Mente reside no Sangue é a 

mesma coisa que dizer que “os neurotransmissores que determinam o estado de saúde ou doença 

mental residem no sangue”, e é por isso que o Coração(Xin) também é um órgão de importância 

fundamental no manejo dos transtornos psíquicos dentro da Medicina Chinesa. 

 No caso da Ansiedade, outro órgão pode estar lesado: o Baço(Pi), que é ferido pela 

preocupação excessiva 

 O tratamento irá se destinar a trazer de volta a harmonia dos sistemas do corpo através de 

técnicas de tonificação no caso de deficiência e de sedação no caso de excessos. 

 

6 – CONCLUSÃO 

 

 Podemos resumir que os transtornos de ansiedade englobam diversas síndromes clínicas em 

psiquiatria. O elemento principal é a ocorrência de uma reação ansiosa desproporcional ao perigo 

real que varia em intensidade, frequência, persistência, situações “gatilho” e consequências entre os 

diferentes transtornos de ansiedade. 

             Modalidades terapêuticas, além da farmacoterapia, também são fundamentais no tratamento 

dos transtornos ansiosos, destacando-se a terapia cognitiva-comportamental (TCC), com excelentes 
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resultados demonstrados por diversos estudos clínicos.  

Assim, o diagnóstico e tratamento adequado dos diferentes transtornos de ansiedade poderão trazer 

melhora da qualidade de vida, redução do sofrimento e do prejuízo no funcionamento social dos 

pacientes portadores destas frequentes condições psiquiátricas. 

 E quando falamos em emoções dentro da Medicina Tradicional Chinesa, um órgão 

desempenha papel fundamental no manejo dos sentimentos: o Fígado(Gan), órgão responsável pelo 

livre fluxo de energia (Qi) e Sangue pelo corpo, também é responsável pelo livre fluxo do “Qi 

emocional” pelas emoções. Ou seja, de acordo com este ponto de vista, as emoções em si não são o 

problema, e sim passar tempo demais fixado a uma delas é que se torna fonte de doenças. A alegria 

é benéfica à vida, assim como a preocupação, que norteia nossas escolhas, a tristeza que nos ensina 

sobre os erros e arrependimentos, o medo que nos avisa dos perigos e a agressividade ou ira que nos 

impulsiona a alcançar novos objetivos e concretizar conquistas. Sentir tais emoções não fere os 

órgaõs: fixar-se a uma delas é que será prejudicial. 
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