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RESUMO 

A Medicina Chinesa (MC) caracteriza o conjunto de práticas de Medicina Tradicional, 

desenvolvidas pelos Chineses, ao longo de milhares de anos da sua história. 

Foi, basicamente, estruturada em princípios de cunho filosófico e empírico. Para o 

chinês antigo, que vivia essencialmente da agricultura, as manifestações da natureza 

demonstravam que havia sempre uma polaridade presente em todos os seus fenômenos: 

dia e noite, luz e sombra, tempo para plantar e outro para colher. Percebeu que um 

movimento existia a partir do seu oposto; ao chegar ao seu auge o sol dava lugar à noite. 

Denominou estas forças polares de Yin e Yang e passou a considerá-las como os 

princípios ordenadores do universo, que, consequentemente, reflete em sua vida 

cotidiana e em toda a constituição de sua sabedoria. Estas polaridades têm o objetivo 

manter a harmonia e o equilíbrio do Cosmo. A sombra só poderia se apresentar diante 

da existência da luz, e vice-versa. Assim como o dia e a noite, os contrários fazem parte 

de um mesmo movimento cíclico, apesar de exercerem influências diferentes sobre os 

elementos da natureza. (MACIOCIA, 1996). 

A Acupuntura é uma abordagem terapêutica da Medicina Chinesa (MC) que utiliza a 

aplicação de agulhas e de moxas, entre outros métodos, para estimular o corpo com o 

objetivo de tratar as disfunções orgânicas, além de prevenir e promover a saúde. 

 

Palavras Chaves: Acupuntura, Diabetes, Glicose, Tratamento 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Traditional Chinese Medicine (TCM) characterizes the set of traditional medicine practices 

developed by the Chinese, over thousands of years of its history. 

It was basically structured on the principles of philosophical and empirical nature. To the ancient 

Chinese, who lived mainly from agriculture, the manifestations of nature showed that there was 

always this polarity in all its phenomena: day and night, light and shadow, time to plant and another 

to reap. Realized that there was a movement from its opposite; when the sun reached its peak it 

gave way to night. 

These polar forces were called as Yin and Yang and were considered as the guiding principles of 

the universe, which consequently reflected in their everyday life and in the whole constitution of his 

wisdom. These polarities aim to maintain harmony and balance of the Cosmos. The shadow could 

only stand on the existence of light, and vice versa. As well as the day and night, the counters are 

part of the same cyclic movement, although they perform different influences on the elements of 

nature. (Maciocia, 1996). 

Acupuncture is a therapeutic approach of Traditional Chinese Medicine (TCM) that uses the 

application of needles and moxas, among other methods, to stimulate the body in order to treat the 

organ dysfunctions, and to prevent and promote health. 

 

Keywords:Acupuncture, Diabetes, Glucose, Treatment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diabetes é caracterizada pela dificuldade do corpo em controlar os níveis de glicose 

(açúcar) no sangue. Isso ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou 

quando a insulina, que é produzida, não trabalha adequadamente. Em ambos os casos, o 

resultado é o aumento da glicose no sangue e a diabetes. 

A glicose é a principal fonte de energia do organismo, porém, quando em 

excesso, pode trazer várias complicações à saúde como, por exemplo, sede excessiva, 

aumento do volume de urina, fraqueza, tonturas entre outros. 

A Diabetes, quando não tratada, pode causar sintomas visuais, cardíacos, 

circulatórios, digestivos, urinários, entre outros, e, pode até levar o paciente a óbito. 

Há 3 tipos de Diabetes: 

Diabetes Tipo 1 

Geralmente diagnosticada na infância ou adolescência. Na Diabetes Tipo 1, o pâncreas 

não produz insulina, pois as células produtoras de insulina, são destruídas pelo sistema 

autoimune. Pessoas portadoras desse tipo de Diabetes necessitam de injeções diárias de 

insulina. 

Diabetes Tipo 2 

É o tipo mais comum de Diabetes – afeta cerca de 85-90% de pessoas portadoras 

de Diabetes. Ocorre geralmente em pessoas obesas com mais de 40 anos de idade, 

porém vem sendo diagnosticada com maior frequência em jovens, devido aos maus 

hábitos alimentares, sedentarismo e stress da vida urbana. 

Na Diabetes Tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas ela não trabalha como deveria e o 

pâncreas então, fabrica ainda mais insulina. 

Diabetes Gestacional 

Ocorre durante a gestação e, geralmente, desaparece após o nascimento do bebê. Cerca 

de 3-8% das mulheres em período gestacional desenvolverão esse tipo de Diabetes. 
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2 CONCEITOS IMPORTANTES DAMEDICINA CHINESA MC 

2.1 YIN e YANG 

 

Na MedicinaChinesa (MC), os fundamentos do Yin e do Yangsão à base da 

fisiologia, da patologia e do diagnóstico diferencial. Todos os sintomas e sinais são 

resultados de um desequilíbrio entre Yin e Yang. 

Yin e Yang são polaridades do Universo. Expressam uma dualidade no tempo, 

uma alternância de dois estágios opostos. Cada fenômeno no universo se alterna por 

meio de um movimento cíclico composto de altos e baixos, e a alternância do Yin e do 

Yang é a força motriz dessa mudança e desse desenvolvimento. 

Yin e Yang não são forças opostas e distintas, mas qualidades inseparáveis de um 

mesmo processo. Nada é Yin ou Yang o tempo todo. Quando um atinge sua expressão 

máxima, se transforma no outro. Ou seja, um sempre contém em si mesmo a semente do 

estágio oposto. 

“Disse o Imperador Amarelo: "O Yin corresponde à falta de movimento e sua energia simboliza a terra; o 

Yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu, portanto, o Yin e o Yang são os 

caminhos da terra e do céu. Como o nascimento, crescimento, desenvolvimento, colheita e 

armazenamento de todas as coisas são levados a efeito de acordo com a regra de crescimento e declínio 

do Yin e do Yang, então o Yin e o Yang são os princípios que norteiam todas as coisas. Na mútua vitória 

ou queda do Yin e do Yang, a situação será de variações inúmeras, portanto o Yin e o Yang são pais das 

variações. O Yin cresce enquanto o Yang está vigoroso o Yin se torna deficiente enquanto o Yin está 

enfraquecido. Do nascimento à morte, todas as coisas seguem o princípio do Yin e do Yang, por isso, o 

Yin e o Yang são o fundamento do nascimento e da morte. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, o 

espírito desabrocha, portanto o Yin e o Yang são as moradas do espírito”. (Wang, B.,2001, p. 49) 

Segundo Auteroche, “De modo geral, tudo o que é animado, em movimento, 

exterior, ascendente, quente, luminoso, funcional, cujas capacidades se desenvolvem, 

tudo o que corresponde a uma ação é Yang. Tudo o que está em repouso, 

tranqüilo,interior, descendente, frio , sombrio, material, cujas funções decrescem, tudo o 

que corresponde a uma substância é  Yin”. (Auteroche, B. &Navailh, P., 1992, p. 13) 

“Os princípios do Yin Yang estão presentes em todos os aspectos da teoria chinesa. São 

utilizados para explicar a estrutura orgânica do corpo humano, suas funções fisiológicas, as leis 

referentes à causae a evolução das doenças, e para servir de guia no diagnóstico e no 

tratamento clínico”. (Auteroche, B. &Navailh, P., 1992, p. 17) 
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2.2 SUBSTÂNCIAS VITAIS 

Na visão da MC, a função do corpo e da mente é o resultado da interação de 

determinadas substâncias vitais. Algumas dessas substâncias são muito rarefeitas e 

outras totalmente imateriais. O corpo e a mente são formas de Qi que interagem entre si 

para formar o organismo.  

 

2.1Qi 

Segundo Auteroche(1992, p. 33), o Qi se apresenta de dois modos: 

1. “O Qi participando na formação dos elementos constitutivos do corpo e permitindo a 

vida de se manifestar”. Indica, portanto, a substância aprimorada produzida pelos órgãos 

internos, que nutre o organismo e a mente. 

2. “O Qi constituído pela atividade fisiológica dos tecidos orgânicos (...)”. Neste caso, Qi 

indica o complexo das atividades funcional dos órgãos internos. 

Esses dois aspectos do Qi têm relações recíprocas; o primeiro e a base material 

do segundo, o segundo á a manifestação da atividade do primeiro. 

“O Qi tem uma função extremamente importante para o corpo humano. Suas principais características 

funcionais são: a colocação em movimento (a impulsão); a regulação da temperatura do corpo; a 

proteção; a atividade de controle; a atividade de transformação (QiHua).” (Auteroche, B.,1992, p. 38). 

Assim sendo, o Qi é responsável por várias funções importantes no nosso 

organismo: o Qi é essencial para a transformação do alimento e dos fluidos em partes 

pura e impura; mantém os fluidos e o Sangue em seus próprios locais; protege o 

organismo da invasão de fatores patogênicos exteriores; fornece calor para promover a 

transformação, o transporte e a excreção; transporta substâncias dentro e fora das 

estruturas do corpo e assegura que as estruturas de corpo sejam mantidas em seus 

próprios locais. 

O equilíbrio fisiológico só ocorre quando a entrada/saída e subida/descida 

do Qi de cada órgão, assim como a atividade de todos os órgãos estão 

coordenados. Portanto, uma circulação do Qi detida ou desordenada, assim 

como a falta ou o excesso de Qi, provocarão doenças. 
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2.2Xue 

 

Na Medicina Chinesa (MC), o Sangue  (Xue) é por si só uma forma de Qi, 

porém muito denso e material. Além disso, o Sangue é inseparável do Qi, uma vez que 

o Qi proporciona vida ao Sangue; sem o Qi, o Sangue seria um fluido inerte. 

O Sangue (Xue) tem duas origens: a primeira se origina pelo JingQi adquirido 

dos alimentos, que são processados pelo Estômago (Wei) e Baço (Pi) transformando-se 

em sangue (Xue), com a ajuda do Pulmão (Fei) e do Coração (Xin). A segunda origem 

vem do JingQi Inato, localizado nos rins. O Rim (Shen) armazena a Essência que 

produz a Medula. A Essência, por sua vez, gera a medula óssea, a qual contribui para 

gerar o Sangue (Xue) 

“O sangue é o fruto da transformação da essência dos alimentos (JingQi) pelo Baço e o Estômago. 

Segundo o LingShu (cap. 30): ‘O Aquecedor Mediano recebe o Sopro, retira o suco, após transformação, 

eles enrubescem, é o Sangue do Estômago’”. (Auteroche, B.,1992, p. 41) 

 A principal função do Sangue é nutrir o organismo, mas também umedece os 

tecidos corpóreos. Além disso, o Sangue abriga a Mente(Shen), permitindo que ela 

floresça. 

As doenças relacionadas ao Sangue (Xue) aparecerão quando a quantidade se 

Sangue (Xue) for deficiente, quando houver calor no Sangue ou quando ele não puder se 

movimentar adequadamente e estagnar. 

 

2.3 Jing 

“O caractere para ‘Essência’ transmite a idéia de alguma coisa derivada de um processo de refinamento 

ou destilação: ou seja, uma essência destilada, refinada, extraída de alguma base mais dura. Esse processo 

de extração de uma essência refinada a partir de uma substância mais dura e volumosa implica que a 

Essência é uma substância muito preciosa para ser cuidada e guardada.” (Maciocia, G., 2004, p.37) 

Jing é a substância específica da vida, a Essência, que possui dentro dela o 

potencial inerente de todos os seres vivos. Ela determina todas as fases da vida, é 

responsável tanto pelo crescimento, desenvolvimento e reprodução, como também pela 

concepção e gravidez.  

O Jing é formado pela essência herdada dos pais (Essência Pré-Natal) e pela 

essência adquirida através dos alimentos, líquidos e da respiração (Essência Pós-Natal). 
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Essência, Qi e Mente são as três substâncias físicas e psíquicas fundamentais do 

ser humano. Por isso, são chamados de Três Tesouros. Elas também representam os três 

estados diferentes de condensação do Qi; a Essência como o mais denso e duro, o Qi 

como o mais rarefeito, e a Mente como o mais sutil e imaterial. 

Essência, Qi e Mente é denominada na MTC como Celestial (Mente), Pessoa 

(Qi) e Terra (Essência) e corresponde aos três órgãos: Coração (Xin), Estômago (Wei) - 

Baço (Pi) e Rim (Shen), respectivamente. 

 

2.4 Jin Ye 

 

Os Jin Yeou líquidos orgânicos englobam todos os líquidos normais do 

organismo. Os fluídos que são mais diluídos, menos densos, com a função de umedecer 

os poros , a pele, o cabelo, os músculos, os olhos, nariz , a boca e outras partes do 

corpo; e os fluídos que são mais densos, que fluem com mais dificuldade, possuem a 

função de nutrir os órgãos e vísceras internos, a medula, a coluna vertebral e o cérebro. 

“Os Fluidos Corpóreos originam-se dos alimentos e dos líquidos, e são transformados e separados pelo 

Baço (Pi). Uma parte fluida "pura" sobe do Baço (Pi) para o Pulmão (Fei), que dispersa parte dela na pele 

e envia a outra parte para baixo, para o Rim (Shen). A partir do Baço(Pi), uma parte "impura" sobe para o 

Intestino Delgado (XiaoXang), onde novamente é separada em fluidos impuros e puros. Seguindo essa 

segunda separação, o fluido puro vai para a Bexiga(PangGuang) e o fluido impuro vai para o Intestino 

Grosso(Dachang), onde parte da água é reabsorvida. Depois, a Bexiga transforma e separa os fluidos que 

recebe em partes pura e impura. Os fluidos puros fluem para cima e vão para o Exterior do organismo, 

originando o suor. Os fluidos impuros fluem para baixo, sendo transformados em urina. A 

Bexiga(PangGuang) realiza essas transformação e separação pelo poder do Qi, recebido do Yang do 

Rim(Shen): tal função da Bexiga(PangGuang) é denominada de "função da transformação do 

Qi".”(Maciocia, G., 2004, p. 53) 

 

2.5 Shen 

O termo Shen pode ser traduzido como espírito ou Mente. É o princípio organizador 

do Homem, a consciência do indivíduo, sua voz interior.Traz o indivíduo para a 

realidade.  
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Maciocia (1994) traduz Shen com Mente e utiliza a expressão Espírito para o 

complexo dos cinco aspectos mental-espirituais de um ser humano: a Alma Etérea 

(Hun) pertencente ao Fígado (Gan), aAlma Corpórea (Po) pertencente ao Pulmão (Fei), 

o Intelecto(Yi) pertencente ao Baço (Pi), a força de vontade (Zhi) pertencendoao Rim 

(Shen), e a própria Mente (Shen). 

Segundo Campiglia (2004), Shen, Hun, Po, Yi eZhi fazem parte da mesma estrutura 

psíquica e espiritual do homem, com características que as distinguem, mas sem separá-

las. 

O Shen está sempre ativo, mesmo nas horas do sono, ou quando várias atividades são 

executadas ao mesmo tempo. 

“A Mente está relacionada de maneira íntima a nossa vida afetiva porque somente ela pode "sentir" afetos 

e sentimentos. Portanto, todas as emoções, além de afetarem o órgão pertinente de forma direta, também 

afetam o Coração e a Mente, uma vez que ela é o último que as "sente".” (Maciocia, G., 1994, p.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

14 

 

 

3 DIABETES 

3.1 MEDICINA OCIDENTAL E DIABETES 

Para a medicina ocidental, o diabetes Mellitus é uma anormalidade metabólica 

caracterizada por deficiência absoluta ou relativa da insulina, que resulta em 

hiperglicemia, glicosúria e perda de peso. Os sinais clínicos mais freqüentes em 

pacientes acometidos por essa patologia são a poliúria, polidipsia, polifagia. Pode se 

tornar fatal se for inadequadamente controlada ou incorretamente diagnosticada.  

As mais comuns são as do tipo 1 e 2.  

A primeira, também chamada diabetes juvenil, acomete pacientes com menos de 

trinta anos. Neste caso, o organismo produz substâncias que destroem as células do 

pâncreas. Conseqüentemente, o pâncreas produz uma quantidade pequena de insulina 

ou, em alguns casos, nem tem capacidade para produzir tal substância. Sem insulina, a 

glicose não consegue penetrar nas células e se acumula no sangue.  

O tratamento é feito com injeções de insulina para garantir a estabilidade da glicose no 

organismo.  

No segundo, a insulina é produzida pelo pâncreas em quantidade insuficiente, ou 

as células adiposas e musculares não conseguem metabolizar corretamente a glicose.  

Transmitida geneticamente, o diabetes do tipo 2 representa 80% dos casos e manifesta-

se geralmente após os 40anos.  

O tratamento consiste em medicamentos orais, ou hipoglicemiantes, e em alguns 

casos, injeções de insulina. 

“A impossibilidade de utilizar quantidades de glicose suficientes para produzir energia aumenta a 

glicemia em três, dez e em casos raros até vinte vezes acima do normal. Grandes quantidades de glicose 

são perdidas na urina, pois os túbulos renais não podem reabsorver toda a glicose que chega até eles a 

cada minuto, diminuindo a reabsorção de água. Como conseqüência o diabético perde grande quantidade 

de água e glicose pela urina. Em casos extremos, a poliúria poderá levar a desidratação”. (GUYTON, 

1988) 
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No diabético a glicose não pode produzir energia, não absorvendo em seu 

organismo o valor energético dos alimentos. Essa deficiência nutricional faz com que o 

diabético compense esta deficiência, tornando-se faminto e comendo vorazmente. 

Penna (2004) justifica estes sintomas como oriundos da diminuição de fluidos das 

células. Afirma que a quantidade de açúcar no sangue deve ser cerca de um grama por 

litro. Quando a quantidade de açúcar se eleva além deste padrão, o sangue, extraindo 

fluido dos tecidos, deixa as células “desidratadas” e o sangue diluído, provocando a 

polidipsia, poliúria, e polifagia. Se a concentração de glicose no sangue for muito baixa 

em um período prolongado, a hipoglicemia poderá afetar o sistema nervoso, e o 

paciente poderá apresentar alucinações, convulsões, podendo entrar em coma. 

 

3.2 MEDICINA ORIENTAL E DIABETES 

 

Na Medicina Chinesa (MC) o diabetes tem suas primeiras descrições e causas no 

Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo durante a Dinastia Han, entre 206 

a.C e 220 d.C. (WANG, 2001, p.239): 

O Imperador amarelo perguntou: Algumas pessoas têm o gosto doce na boca; qual é a doença e como 

surge? Disse Qibo: Isso é devido ao fluxo transbordante de energia da Terra, e isso se chama Pi Dan 

(calor e umidade no Baço). Geralmente, a comida entra pela boca, armazena-se no Estômago, converte-se 

em substância refinada pelo Baço, sendo transportada para vários órgãos. Nesse momento, então, o Baço 

falha em sua operação normal e a ascensão do fluido corporal fará com que a boca fique adocicada. Essa 

doença piora com comida refinada e saborosa, e a maioria das pessoas com essa doença costumeiramente 

se alimentam com comida boa e deliciosa. As comidas engorduradas e saborosas podem gerar calor 

interno num homem, e o sabor doce pode fazer com que tenha plenitude e distensão no peito, e a ascensão 

do fluxo de energia do Baço pode virar diabetes. 

[...] O imperador Amarelo perguntou: Como examinar os motivos quando a pessoa está prestes a contrair 

diabetes? Shaoyu respondeu: Quando os cinco órgãos das pessoas estão enfraquecidos. O imperador 

amarelo perguntou: Como se pode saber se os cinco órgãos das pessoas estão fracos? Shaoyu respondeu: 

Ela se mostra com temperamento resoluto e se zanga facilmente. O Imperador Amarelo perguntou: Como 

examinar as características de fraqueza e resolução? Shaoyu respondeu: A pele desse tipo de pessoa é 

fina, quando olha sua vista é firme, seu globo ocular está fundo nas órbitas, com sobrancelhas erguidas e 

olhos bem abertos, olhando fixamente como que soltando chispas. Este tipo de pessoa tem caráter 

decidido e freqüentemente fica zangada, fazendo com que a energia entre em contracorrente para se 

acumular no peito; dessa maneira o sangue fica retido e impedido de circular, o abdome fica inchado e a 



 
 

   

16 

circulação sanguínea será anormal causando a síndrome do calor estagnado; quanto mais este calor 

estagnado atingir os músculos e a pele, ocorrerá o diabetes. 

Segundo a MC, a Diabetes Mellitus (糖尿病 – Tángniàobìng) é uma patologia chamada 

‘XiāoKě (消渴)’, ou seja, doença da sede e da debilidade, onde a pessoa come muito, 

mas emagrece e enfraquece. 

Sua origem pode ser decorrente de um desequilíbrio alimentar, distúrbios emocionais 

e/ou deficiência doYin Qi constitucional.  

 

3.2.1 Danos no Baço (Pi) e Estômago (Wei) causados por alimentação inadequada:  

A ingestão excessiva de alimentos de natureza quente (frituras, o álcool, as 

carnes feitas diretamente no fogo (churrasco) e as pimentas)provoca o surgimento de 

calor no Estômago (Wei) e lesam o Baço (Pi).  Os alimentos quentes também aumentam 

o Yang do Fígado (Gan). 

O consumo excessivo do sabor doce, principalmente na forma de  açúcar branco, 

também prejudica o Baço (Pi), pois gera umidade,  fator cujo acúmulo a longo prazo 

pode converter-se em fleuma e calor. O açúcar branco também esgota o Yang do Rim 

(Shen) e, por conseqüência, o Qi do Rim (Shen). 

O quadro de fogo no Estômago (Wei)consome os Líquidos Corpóreos gerando 

sede com desejo de Líquidos Frios, fome constante, sensação de queimação no 

epigástrio, sangramento gengival e mau hálito. 

Outra forma de agressão ao Baço (Pi) ocorre  através do excesso de trabalho, de 

atividade física ou sexual, pois consomem Jing, gerando Fogo vazio afetando Estômago 

(Wei) e Pulmão (Fei). Conseqüentemente, provocarão o desgaste físico e sede. 

 

3.2.2 Danos no Fígado (Gan) devido a alterações emocionais: 

O desequilíbrio emocional também tem participação na fisiopatologia do Diabetes. 

A presença de calor  no Fígado (Gan) além de lesar Estômago (Wei) e Baço (Pi)  

também consome os Fluidos Corpóreos (Jin Ye), predispondo o organismo à secura 

e ao calor, gerando, consequentemente,polidipsia (sede excessiva). Emoções como 

o ressentimento, a fúria reprimida, a irritação, a frustração e a depressão estagnam o 

Qi do Fígado (Gan) e podem, após um certo tempo, gerar Calor no Fígado. 
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3.2.3 Deficiência do Rim (Shen) 

Outra causa do Diabetes pode estar relacionada à deterioração do Qi do Rim 

(Shen). A deficiência do Qi do Rim (Shen) afeta a Bexiga (Pangguang), 

comprometendo sua funções de transformação, armazenamento e excreção, originando 

a  poliúria (urina abundante). Quando a deficiência do Yin do Rim (Shen) se agrava, 

gera Calor-Vazio e, em conseqüência, secura e consumo dos líquidos orgânicos (Jin 

Ye). A deficiência do Yin do Rim afeta também o Yin do Fígado (Gan) e  do Coração 

(Xin), predispondo ao surgimento de Fogo nestes sistemas.  

Alterações patológicas no diabetes sempre envolvem deficiência de Yin levando 

ao calor e secura, assim como também o inverso, calor e secura provocando deficiência 

de Yin. 

 

3.3 COMO A MEDICINA ORIENTAL TRATA OS SINTOMAS 

A Diabetes Mellitus, na visão oriental, é uma deficiência de Baço (Pi), levando a 

uma diminuição na produção de insulina, e uma deficiência de Rim (Shen) ocorrendo 

uma perda de Energia Vital. 

O objetivo do tratamento através da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é controlar o 

Diabetes e os índices glicêmicos dos pacientes através do reequilíbrio energético dos 

Zang Fu (órgãos e vísceras) afetados. Importante atenção também é dada para os locais 

lesados pela Diabetes.  

Após detalhada avaliação e diagnóstico, será determinada a prática mais adequada para 

o tratamento, podendo ser: acupuntura sistêmica, acupuntura auricular, eletro-

acupuntura,moxaterapia, ventosaterapia, fitoterapia, entre outras.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

O estudo de caso será com um paciente em tratamento, do sexo masculino.  

Serão utilizados métodos de diagnósticos da Medicina Chinesa como interrogatório, 

análise da língua e pulsologia.  

O tratamento da acupuntura para o estudo do caso vem sendo acompanhado por 

12 meses.  

Os materiais para o estudo serão: agulhas de acupuntura de tamanho 0,25 x 40 

mm, agulhas de acupuntura de tamanho 0,18 x 8 mm, apalpador auricular, sementes de 

vaccariavegetallis, algodão e álcool 70º, bandeja. 
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5 RELATO DO CASO CLÍNICO 

O paciente deste estudo de caso foi um homem, de 56 anos de idade, proprietário 

de uma Agência dos Correios. Procurou a Acupuntura devido uma paralisia facial, que 

surgiu após uma discussão no trabalho. Após 5 sessões de tratamento, quando a 

paralisia foi eliminada por completo, iniciou-se o tratamento para a Diabetes.  

Os sintomas do paciente eram: falta de energia, cansaço, sono após o almoço; 

sono “perturbado” trabalhando; sem disposição para caminhar; peso nas pernas; 

irritação constante, nervosismo; irritação nos olhos; boca amarga o dia todo, pior de 

manhã; unhas com micose (pé direito). 

 

5.1 Diagnóstico: 

Língua: marcas de dentes, inchadas, falha na saburra, saburra branca, pálida no corpo e 

vermelha nas laterais 

Pulso.: profundo, direito fraco e esquerdo em corda, Fígado mais cheio e Baço 

vazio. 

 

5.2 Hipótese Diagnóstica: 

Fígado (Gan) invadindo Baço (Pi) – deficiência doQido Baço (Pi) 

O Fígado é responsável pelo fluxo suave do Qi, por fazer o Qi circular 

corretamente pelo organismo todo. Quando o Fígado está em excesso, o Qi do Fígado se 

rebela e invade o Baço, causando a deficiência deste último. 

Esta hipótese é confirmada através das laterais avermelhadas da língua do 

paciente. 

 

5.3 Princípio Terapêutico: 

Promover o Fluxo Suave do Qi do Fígado (Gan) e Tonificar o Qi do Baço (Pi) 
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Acompanhamento 

 

5.4 24.01.2014 – 1a. Sessão 

Semana com média mais alta – oscilou muito, porém abusou na alimentação 

Pulso: Normal – Rim(Shen) pouco mais fraco 

Língua: marcas de dentes, sem saburra, lateral pouco arroxeadas 

Tratamento: Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng)(lado esquerdo)  +  

R16(Zhahai) – R7(Fuliu) – R3(Taixi) – VC12(Zongwan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Agulhamento em Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de 

doença crônica, com crises recorrentes – Diabetes. Agulhamentono Ba15(Daheng)eem 

mais 4pontosao redor, onde as 5 agulhas representam as cinco pétalas da flor 

deameixeira(Mei Hua). 

R3(Taishi) – R7(Fuliu): aumentar o Yang do Rim 

R16(Zhahai): nutrir Essência e Qi do Rim(Shen), tratando-se de doença crônica 

VC12(Zongwan): tonificar o Qi do Ta Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

 

5.5 31.01.2014 – 2a. Sessão 

Semana um pouco melhor – oscilou entre 180mg/dL e 140mg/dL 

Pulso: Normal nos 3 Tas(San Jiao) 

Tratamento: Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng)(lado esquerdo)  +  

R16(Zhahai)– R7(Fuliu) – R3(Taixi) – VC12(Zongwan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 

 

5.6 07.02.2014 – 3a. Sessão 

Semana com média acima de 200mg/dL – o menor índice foi 180mg/dL – dor na nuca. 

Pulso: Normal – Rim(Shen) pouco mais fraco 



 
 

   

21 

Tratamento: B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang) – B18(Ganshu) – B23(Shenshu) – R3(Taixi) 

+ Flor de Ameixeira (Mei Hua) no Ba15(Daheng)(lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang): aliviar a contratura paravertebral 

B18(Ganshu): expelir vento da região cervical, promovendo o alívio da rigidez e dor 

R3(Taixi) – B23(Shenshu): tonificar Yin e Yang do Rim(Shen) 

Flor de Ameixeira( Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

 

5.7 14.02.2014 –  4a. Sessão 

Semana irritado – média novamente em torno de 200mg/dL 

Pulso: Normal 

 

DATA ÍNDICE GLICÊMICO 

10.02.2014 150 mg/dL 

11.02.2014 203 mg/dL 

12.02.2014 172 mg/dL 

13.02.2014 211 mg/dL 

14.02.2014 198 mg/dL 

Valores Glicêmicos 10.02 à 14.02.2014 1 

 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – R16(Huangshu) – Ba15(Daheng) e F14(Qimen) lado 

esquerdo) – Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – R7(Fuliu)(lado direito) 

Explicação da escolha dos pontos: 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do Ta Médio(San Jiao, pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

R16(Huangshu): nutrir Essência e Qi do Rim( Shen), tratando-se de doença crônica 

Ba15(Daheng)  – F14(Qimen): regularizar as funções do Baço(Pi) e promover ofluxo 

suave do Qi do Fígado(Gan) 

Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – R7(Fuliu): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do 

Qi e tonificar o Rim(Shen) 
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5.8 21.02.2014 – 5a. Sessão 

Semana de altos e baixos, muito irritado, dor na nuca 

Pulso: tendendo a Rápido  

 

DATA ÍNDICE GLICÊMICO 

 PRIMEIRA MEDIÇÃO SEGUNDA MEDIÇÃO 

15.02.2014 153 mg/dL  

16.02.2014 150 mg/dL  

17.02.2014 220 mg/dL  

18.02.2014 207 mg/dL 166 mg/dL 

19.02.2014 207 mg/dL 132 mg/dL 

20.02.2014 164 mg/dL 162 mg/dL 

20.02.2014 171 mg/dL  

Valores Glicêmicos 15.02 à 20.02.2014 1 

Tratamento: B11(Dazhu)– VG9(Zhiyang) – Yishu– B18(Ganshu)  + Ba15 (Daheng)–  

VB 26(Daimai) – Ba3(Taibai) 

Explicação da escolha dos pontos: 

B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang): aliviar a contratura paravertebral 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes –localiza-se no canal do 

primeiro ramo da Bexiga, 1,5cun lateral , na altura da Vértebra T8 

B18:(Ganshu) regularizar Qi do Fígado(Gan), a fim de eliminar a irritação, além de 

expelir vento da região cervical, promovendo o alívio da rigidez e dor 

Ba15 – (Daheng)  VB26(Daimai)– Ba3(Taibai): regular e fortalecer as funções do 

Baço(Pi) e ativar o fluxo de Qi e Xue na região abdominal 

 

5.9 28.02.2014  – 6a. Sessão 

Semana em viagem – alimentação diferente, horários diferentes – aumento da glicemia. 

Pulso: Normal 

Tratamento: Yishu + Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng)   – E36 (Zusanli)– 

Ba6(Sanyinjiao) – VC4(Guanyuan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 
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Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng)  : por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

E36(Zusanli)–  – Ba6 (Sanyinjiao) – VC4(Guanyuan) 

: tonificar Baço(Pi) e o Qi Geral 

 

5.10 07.03.2014 – 7a. Sessão  

Amanheceu cansado, muito tenso 

Pulso: Superficial,  pouco Tenso nos 3TAs 

 

DATA ÍNDICE GLICÊMICO 

01.03.2014 190 mg/dL 

02.03.2014 140 mg/dL 

03.03.2014 203 mg/dL 

04.03.2014 139 mg/dL 

05.03.2014 167 mg/dL 

06.03.2014 204 mg/dL 

07.03.2014 199 mg/dL 

Valores Glicêmicos 01.03 à 07.03.2014 1 

Tratamento: IG4(Hegu) – F3(Taichong) – Ba21(Dabao) – Ba3(Taibai) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Guanyuan) 

 – F3(Taichong)– Ba21(Dabao) :eliminar a dor, gerada por tensão, no corpo todo – 

harmonizar a ascensão e descida do Qi; promovendo o fluxo suave do Qi, regular Qi 

nos Canais, tonificar e controlar Qi nos tendões, músculos e ossos, mover Xue nos 

Canais, promovendo o alívio da dor e o cansaço 

Ba3(Taibai): tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) 

 

5.11 17.03.2014 – 8a. Sessão  

“Semana horrível”, comentou o cliente 

Glicemia e Pressão Arterial altas, nervosismo e irritação 

Pulso: Rápido 

Iniciou Ômega 3 
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Tratamento:  IG4(Hegu) – F3(Taichong) – VC12(Zhongwan) – VC4(Guanyuan) 

 + Yishu + Flor Ameixeira (Mei Hua) Ba15 (Daheng)  (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4 (Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi para eliminar a tensão, nervosismo, irritação 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

VC4: tonificar o Qi Geral 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

 

5.12 21.03.2014 – 9a. Sessão 

De manhã glicemia mais alta.  

Está caminhando e, após atividade física, glicemia fica em torno de 130mg/dL-

140mg/dL 

Emocional ainda agitado, irritado, tensão 

Pulso.: Equilibrado 

Tratamento: Yishu + TA4(Yangchi) – E42 (Chongyang)– VC 4(Guanyuan) 

 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

TA4(Yangchi)  – E42(Chongyang)–: tonificar Baço(Pi) e restabelecer a boa saúde, após 

longo tempo de doença 

VC4(Guanyuan): tonificar o Qi Geral 

 

5.13 28.03.2014 – 10a. Sessão 

Semana ótima. 

Pulso.: Normal 

Tratamento: Yishu + TA4 (Yangchi) – E42(Chongyang)–:  – VC 4(Guanyuan) 
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Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 

 

5.14 04.04.2014 – 11a. Sessão 

Semana ruim: irritado desde domingo 

Continua tomando Ômega 3 e caminhando 

Pulso: mais forte em Fígado(Gan) 

Tratamento: IG4 (Hegu) – F3(Taichong)– F5(Ligou) – 3 agulhas no Ba15(Daheng) lado 

esquerdo – Yintang 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4 (Hegu) – F3(Taichong) – F5(Ligou): harmonizar a ascensão e descida do Qi, 

promovendo o fluxo suave do Qi para eliminar a tensão, nervosismo, irritação 

3 agulhas no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica – Diabetes 

Yintang: acalmar a mente 

 

5.15 11.04.2014 – 12a. Sessão 

Semana foi mais ou menos 

Em 3 dias a média de glicemia foi 150mg/dL e os demais dias igual ou maior que 

160mh/dL(não foi possível fazer tabela, porque o cliente não soube dizer a medição correta de 

cada dia) 

Sentiu-se melhor da irritação, porém muitos sonhos 

Boa disposição 

Pulso: mais forte em Fígado(Gan) e mais fraco em Baço(Pi) 

Tratamento: Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – IG4(Hegu) – F3(Taichong) – 

VC12(Zhongwan) – VC4(Guanyuan) – Flor de Ameixeira(Mei Hua) no 

Ba15(Daheng)(lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi para eliminar a tensão, nervosismo, irritação 

Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 
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VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

VC4(Guanyuan): tonificar o Qi Geral 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

 

5.16 25.04.2014 – 13a. Sessão 

Sentiu-se mais cansado ( sonhando muito com sequestro), preocupado 

Pulso: Firme 

Média de Glicemia da Semana: 184,3mg/dL 

Tratamento: Yishu +Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng)(lado esquerdo) – 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao) –VC12(Zhongwan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao) – VC12(Zhongwan): tonificar Baço(Pi) 

 

5.17 05.05.2014  – 14a. Sessão 

Tomou 3x na semana a dose rápida, pois a glicemia estava em 200mg/dL 

Pulso: Firme 

Média de Glicemia da Semana: 184,2mg/dL 

Tratamento.: VC12(Zhongwan) – Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – Ba6(Sanyinjiao) 

(lado esquerdo) – F3(Taichong) (lado direito) – IG4(Hegu)(lado esquerdo) – 

(Ba15(Daheng)lado direito e F13(Zhangmen)lado esquerdo inversão) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi para eliminar a tensão, nervosismo, irritação 

Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 

Ba6(Sanyinjiao): tonificar Baço(Pi) 
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VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

Ba15(Daheng) (lado direito) – F13(Zhangmen) (lado esquerdo): regularizar as funções 

do Baço(Pi) de transformação etransporte–pontos utilizados em lados “invertidos” para 

estimular o corpo a agir melhor, pois várias sessões foram feitas da maneira habitual e 

não estava dando o resultado esperado 

 

5.18 09.05.2014  – 15a. Sessão 

Semana melhor, glicemia oscilou entre 154mg/dL e 160mg/dL 

Pulso: Intermitente (1a. vez) 

Média de Glicemia da Semana: 185mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) (inversão Ba15(Daheng) (lado direito) – 

F13(Zhangmen) (lado esquerdo) – IG4(Hegu)(lado direito) – F3(Taichong) (lado 

esquerdo) – E36(Zusanli)– Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi para eliminar a tensão, nervosismo, irritação 

Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – E36(Zusanli): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo 

do Qi 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

Ba15(Daheng) (lado direito) – F13(Zhangmen) (lado esquerdo): regularizar as funções 

do Baço(Pi) de transformação etransporte – pontos utilizados em lados “invertidos” para 

estimular o corpo a agir melhor, pois várias sessões foram feitas da maneira habitual e 

não estava dando o resultado esperado 

 

5.19 16.05.2014   – 16a. Sessão 

Sonhos:quase pesadelos, acordando muito, cansaço  

Continua com a atividade física 

Pulso: 3TAs(San Jiao) ok 

Média de Glicemia da Semana: 181,4mg/dL 
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Tratamento: Yishu  + Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

VC12(Zhongwan) – Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – E36(Zusanli) – 

Ba6(Sanyinjiao) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

Ba9(Yinlingquan) – Ba10(Xuehai) – E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar 

Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

 

5.20 23.05.2014 – 17a. Sessão 

Cansado devido a viagem 

Pulso: Intermitente, porém equilibrado nos 3TAs 

Média de Glicemia da Semana: 169mg/dL 

Tratamento: Yishu + Flor Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

F13(Zhangmen)(lado direito) – E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao)–IG4(Hegu)(lado 

direito)–F3(Taichong)(lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

F13(Zhangmen): regularizar as funções do Baço(Pi) de transformação etransporte 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

 

5.21 30.05.2014 – 18a. Sessão 

Sem queixa. 

Tem solicitação médica para exame e teste ergométrico 
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Média de Glicemia da Semana: 166mg/dL 

Tratamento: Yishu + Flor Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

F13(Zhangmen)(lado direito) – E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

F13(Zhangmen): regularizar as funções do Baço(Pi) de transformação etransporte 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 

 

5.22 27.06.2014  – 19a. Sessão 

Pós viagem. Esteve em Paris. 

Alimentação diferente, horários diferentes. 

Tomou vinho, comeu muitos pães e doces,  e quentão 

Pulso: Equilibrado, Firme – 3TAs Ok  

Média de Glicemia da Semana: 203mg/dL 

Tratamento: Yishu + Flor Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

E34(Liangqiu) + Ba4(Gongsun) (ambos lado direito) – VC12(Zhongwan)– 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao) (todos lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

E34(Liangqiu) + Ba4(Gongsun): pacificar o Estômago(Wei) e harmonizar o Qi no TA 

Médio(San Jiao) 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao) – VC12(Zhongwan): tonificar Baço(Pi) 

 

5.23 03.07.2014 – 20a. Sessão 

Semana ruim:aumentou o nervosismo, muita tensão 

Pulso: Profundo, TAM  mais forte 

Média de Glicemia da Semana: 180,28mg/dL 



 
 

   

30 

Tratamento: IG4(Hegu) – F3(Taichong)– R9(Zhubin)(lado esquerdo) – 

F8(Ququan)(lado direito) – VC12(Zhongwan) e VC15(Jiuwei) 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

R9(Zhubin) – F8(Ququan): dispersar o Yang excessivo do Fígado(Gan) para eliminar o 

nervosismo e a tensão 

VC12(Zhongwan): tonificar Baço(Pi) 

VC15(Jiuwei): acalmar a mente 

 

5.24 11.07.2014  – 21a. Sessão 

Sentindo-se melhor do nervosismo 

Pulso: Profundo, Pulmão mais fraco, 3TAs ok 

Média de Glicemia da Semana: 172mg/dL 

Tratamento: Yishu + Flor Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) –

P7(Lieque) (lado direito) – IG4(Hegu)(lado esquerdo) – F3(Taichong)(lado direito) – 

E36(Zusanli) (lado direito)– R3(Taixi)(lado esquerdo) – Ba3(Taibai)(lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

P7(Lieque) – IG4(Hegu): favorecer o pulmão, fortalecer o WeiQi 

F3(Taichong): promover o fluxo suave do Qi do Fígado(Gan), para eliminar o 

nervosismo 

E36(Zusanli) – R3(Taixi) – Ba3(Taibai): nutrir o Qi Original 

 

5.25 18.07.2014  – 22a. Sessão 

Mais tranquilo, menos nervosismo, sem queixa 

Muita correria no trabalho mas está bem. 

Pulso: Normal 

Média de Glicemia da Semana: 165,57mg/dL 
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Tratamento: Yishu + Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) (lado esquerdo) –

P7(Lieque) (lado direito) – IG4(Hegu)(lado esquerdo) – F3(Taichong)(lado direito) – 

E36(Zusanli) (lado esquerdo) – R3(Taixi)(lado esquerdo) – Ba3(Taibai)(lado direito) – 

VC12(Zhongwan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 

Acrescentado apenas VC12(Zhongwan) para enfatizar a tonificação do Baço 

 

5.26 11.08.2014 – 23a. Sessão 

Viajando. Sem queixa. 

Pulso: Normal 

Média de Glicemia da Semana: 177,7mg/dL 

Tratamento: Flor Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

IG4(Hegu)(lado direito) – F3(Taichong)(lado esquerdo) – E36(Zusanli) – 

Ba3(Taibai)(lado direito) – Ba6(Sanyinjiao) (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

Ba6(Sanyinjiao) –  Ba3(Taibai) – E36(Zusanli): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do 

Qi 

 

5.27 18.08.2014  – 24a. Sessão 

Torcicolo lado esquerdo. Muito irritado. 

Pulso:Normal 

Média de Glicemia da Semana: 177,8mg/dL 

Tratamento: B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang)– VB21(Jianjing)– P7(Lieque) (lado direito) 

– ID3(Houxi) (lado esquerdo) – B64(Jinggu) + Flor de Ameixeira(Mei Hua) no 

Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – Ba9(Yinlingquan) (lado direito) – Ba6(Sanyinjiao) 

(lado esquerdo) 
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Explicação da escolha dos pontos: 

B11(Sazhu) – VG9(Zhiyang) – VB21(Jianjing): mover o Qi harmoniosamente, 

relaxando os tendões, músculos e eliminado a dor, a fim de eliminar o torcicolo 

P7(Lieque) – ID3(Houxi) – B64(Jinggu): eliminar o fator patogênico exterior na região 

do pescoço 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

Ba9(Yinlingquan) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar o Qi do Baço(Pi) 

 

5.28 25.08.2014 – 25a. Sessão 

Irritação melhorou, porém sente-se com pouca disposição. 

Pulso: Intermitente – 3TAs ok 

Média de Glicemia da Semana: baixa 179,15mg/dL – alta 182,14mg/dL 

Tratamento: F13(Zhangmen) – F14(Qimen)– Ba15(Daheng)– Ba9(Yinlingquan) – 

Ba6(Sanyinjiao) (lado esquerdo) – F3(Taichong) (lado direito) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Promover o fluxo suave do Qi do Fígado(Gan), regularizar e tonificar as funções do 

Estômago(Wei) e do Baço(Pi) 

 

5.29 01.09.2014 – 26a. Sessão 

Semana boa 

Pulso: Normal  

Média de Glicemia da Semana: 169mg/dL 

Tratamento: F13(Zhangmen) – VC12(Zhongwan)– TA4(Yangchi) (lado direito) – 

E42(Chongyang) (lado esquerdo) – IG4(Hegu) (lado esquerdo) – F3(Taichong) (lado 

direito) – Flor Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) (lado esquerdo)  

Explicação da escolha dos pontos: 

F13(Zhangmen): regularizar as funções do Baço(Pi) de transformação etransporte 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 
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TA4(Yangchi) – E42(Chongyang): tonificar Baço(Pi) e reestabelecer a boa saúde, 

após longo tempo de doença 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

 

5.30 08.09.2014  – 27a. Sessão 

Sem queixa. 

Pulso: Normal 

Média de Glicemia da Semana: 172mg/dL 

Tratamento: Yishu  + F13(Zhangmen) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) – 

Ba6(Sanyinjiao) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU - ponto extra para tratamento específico de Diabetes 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar Baço(Pi) 

F13(Zhangmen) – Ba15(Daheng): promover o fluxo suave do Qi do Fígado(Gan) e 

regularizar as funções do Baço(Pi) 

 

5.31 19.09.2014  – 28a. Sessão 

Resfriado  - glicose – irritação 

Pulso:Cheio – forte, mais forte em Fígado(Gan) 

Média de Glicemia da Semana: 188mg/dL 

Tratamento: IG4(Hegu) – F3(Taichong) – Ba6(Sanyinjiao) – Flor Ameixeira(Mei 

Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – PC6(Neiguan)(lado esquerdo) – 

P7(Lieque)(lado direito) – Yintang 

Explicação da escolha dos pontos: 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 
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Ba6(Sanyinjiao) – Ba15(Daheng): tonificar Baço(Pi), regular o fluxo do Qi 

PC6(Neiguan)– P7(Lieque) – Yintang: acalmar a mente 

 

5.32 26.09.2014   – 29a. Sessão 

Semana sem queixa – dor lombar 

Pulso:Cheio – forte, mais forte em Fígado(Gan) 

Tratamento: B18(Ganshu) – B21(Weishu) – B20(Pishu) – Yishu – B23(Shenshu) – 

VG4(Mingmen)– R3(Taizi) (lado direito)– Ba6(Sanyinjiao) (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

B18(Ganshu): beneficiar o Fígado(Gan), promover o fluxo do Qi do Fígado(Gan) 

B20(Pishu): tonificar o Baço(Pi) 

B21(Weishu): regularizar o tonificar o Qi do Estômago(Wei), pacificar o 

Estômago(Wei) 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  

B23(Shenshu): tonificar Rim(Shen), fortalecer a parte inferior das costas 

VG4(Mingmen): fortalecer a parte inferior das costas 

R3(Taixi) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar o Rim(Shen) 

 

5.33 20.10.2014   – 30a. Sessão 

Em viagem. Sem queixa. 

Pulso:Equilibrado 

Média de Glicemia da Semana: 175mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan)– TA4(Yangchi) (lado direito) – E42(Chongyang) (lado 

esquerdo) – IG4(Hegu) (lado esquerdo) – F3(Taichong) (lado direito) – 

Ba6(Sanyinjiao) (lado esquerdo) – Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) 

Explicação da escolha dos pontos: 

VC12(Zhongwan) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando 

em melhorar a função do Baço(Pi) 

TA4(Yangchi) – E42(Chongyang): tonificar Baço(Pi) e reestabelecer a boa saúde, 

após longo tempo de doença 
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IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

 

5.34 27.10.2014   – 31a. Sessão 

Sem queixa 

Pulso:Equilibrado 

Média de Glicemia da Semana: 176mg/dL 

Tratamento: Yishu – VC12(Zhongwan)– F13(Zhangmen)– IG4(Hegu) – F3(Taichong) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

F13(Zhangmen): regularizar as funções do Baço(Pi) de transformação etransporte 

IG4(Hegu) – F3(Taichong): harmonizar a ascensão e descida do Qi, promovendo o 

fluxo suave do Qi 

 

5.35 03.11.2014 – 32a. Sessão 

Semqueixa 

Pulso:Equilibrado  

Média de Glicemia da Semana: baixa 149mg/dL – alta 175mg/dL 

Tratamento: Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

VC12(Zhongwan) – F13(Zhangmen)– (lado esquerdo: E36(Zusanli) – 

Ba6(Sanyinjiao)) – (lado direito: R7(Fuliu) – R3(Taixi)) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

VC12(Zhongwan): tonificar o Qi do TA Médio(San Jiao), pensando em melhorar a 

função do Baço(Pi) 

F13(Zhangmen): regularizar as funções do Baço(Pi) de transformação etransporte 
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E36(Zusanli) – Ba6(Sanyinjiao): tonificar Baço(Pi) 

R3(Taixi) – R7(Fuliu): aumentar o Yang do Rim(Shen) 

 

5.36 10.11.2014   – 33a. Sessão 

Com disposição.Caminhando todos os dias.Semana sem cansaço. 

Dor cervical e lombar. 

Pulso: Profundo 

Média de Glicemia da Semana: baixa 178mg/dL – alta 182mg/dL 

Tratamento: B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang) – VB21(Jianjing) – B18(Ganshu)– Flor 

Ameixeira(Mei Hua) Ba15(Daheng) (lado esquerdo) –Yishu – R3(Taixi) (lado 

esquerdo) – B60(Kunlun) (lado direito) 

Explicação da escolha dos pontos: 

B11(Dazhu) – VG9(Zhiyang) – VB21(Jianjing) – B18(Ganshu): mover o Qi 

harmoniosamente, relaxando os tendões, músculos e eliminado a dor, a fim de 

eliminar o torcicolo 

Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng): por se tratar de doença crônica, com 

crises recorrentes – Diabetes 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  

R3(Taixi) – B60(Kunlun): relaxar músculos e tendões, fortalecer as costas, tonificar 

Qi do Rim(Shen) 

 

5.37 14.11.2014   – 34a. Sessão 

Sem queixa.Caminhando todos os dias. Sente-se muito bem. 

Pulso: Normal 

Média de Glicemia da Semana: baixa 148mg/dL – alta 159mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado esquerdo) – Yishu 

Explicação da escolha dos pontos: 

VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai): 

tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo do Qi 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  
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5.38 24.11.2014   – 35a. Sessão 

Por conta própriadiminuiu 10 ml do medicamento.Disse que sente se muito bem!! 

Semana ótima. 

Pulso: 3TAs ok 

Média de Glicemia da Semana: baixa 137mg/dL – alta 146mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado esquerdo) – Yishu 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 

 

5.39 01.12.2014   – 36a. Sessão 

Sem queixa.Sentindo-se ótimo.Comendo sobremesa todos os dias 

Pulso: 3 TAs ok – TAI um pouco mais fraco 

Média de Glicemia da Semana: baixa 140mg/dL – alta 146mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado esquerdo) – Yishu 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 

 

5.40 08.12.2014   – 37a. Sessão 

Sem queixa. Continua bem, comendo sobremesa e, às vezes, uma taça de vinho. 

Pulso: Normal 

Média de Glicemia da Semana: 131mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado esquerdo) – Yishu 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados. 
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5.41 15.12.2014   – 38a. Sessão 

Sem queixa. Continua comendo doce e tomando vinho moderadamente. 

Pulso: Pericárdio mais fraco 

Média de Glicemia da Semana: 127mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai)(lado esquerdo) – Yishu – PC6(Neiguan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados 

Acrescentado o PC6(Neiguan), pois a posição do Pericárdio(Xin Bao), no pulso, 

encontrava-se mais fraco 

 

5.42 22.12.2014   – 39a. Sessão 

Sem queixa. Somente ansioso, talvezdevido ao fim de ano. 

Pulso: Tenso, Pericárdio mais fraco 

Média de Glicemia da Semana: 129mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – E36(Zusanli) (lado direito) – 

F3(Taichong) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado esquerdo) – Yishu – PC7(Daling) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados 

Trocou-se apenas o PC6(Neiguan) pelo PC7(Daling), pois, além da posição do 

Pericárdio(Xin Bao), no pulso, encontrar-se mais fraco, apresenta sinais de ansiedade. 

PC7(Daling) é um ponto com ação bastante importante em acalmar a mente 

 

5.43 12.01.2015   – 40a. Sessão 

Ansioso.Ofegante. 

Pulso: Tenso, Pericárdio mais fraco 

Média de Glicemia da Semana: 128mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – Ba3(Taibai) (lado 

direito) – F13(Zhangmen) (lado direito) – F3(Taichong) (lado esquerdo) – 

C7(Shenmen) (lado direito) – PC6(Neiguan) (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 
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VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – F13(Zhangmen) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai): 

tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo do Qi 

C7(Shenmen) – PC6(Neiguan): acalmar o Shen, acalmar a ansiedade 

 

5.44 20.01.2015 – 41a. Sessão 

Sem queixa. 

Média de Glicemia da Semana: baixa 133,12mg/dL – alta 137,5mg/dL 

Pulso.: mais harmônico, porém ainda Coração mais forte e Pericárdio mais fraco. 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – Ba3(Taibai) (lado 

direito) – F13(Zhangmen) (lado direito) – F3(Taichong) (lado esquerdo) – 

C7(Shenmen) (lado direito) – PC6(Neiguan) (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tratamento da semana anterior foi mantido, devido aos bons resultados 

 

5.45 26.01.2015– 42a. Sessão 

Tomou antibiótico para cirurgia dentaria. 

Pulso após sessão: Equilibrado – Pericárdio menos evidente 

Média de Glicemia da Semana: baixa 148,3mg/dL – alta 165,3mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – F13(Zhangmen) – 

VB26(Daimai) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai) – F8(Ququan) – Ba9(Yinlingquan) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Regular e fortalecer as funções do Baço(Pi) e ativar o fluxo de Qi e Xue na região 

abdominal 

 

5.46 04.02.2015– 43a. Sessão 

Acabou o antibiótico na 2ª feira 02.02.2015, semana tensa. 

Pulso.: TA Médio mais forte 

Média de Glicemia da Semana: baixa 175,77mg/dL – alta 190,22mg/dL 
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Tratamento: Yishu – VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – 

F13(Zhangmen) (lado direito) – Ba3(Taibai) (lado direito) – F3(Taichong) (lado 

esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  

VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – F13(Zhangmen) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai): 

tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo do Qi 

 

5.47 09.02.2015– 44a. Sessão 

Semana sem problemas, porém, não houve melhora na taxa glicêmica, comemorações. 

Pulso.: Tenso, Rápido e Cheio no TA Médio(San Jiao) 

Média de Glicemia da Semana: baixa 168,2mg/dL – alta 172,8mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – F13(Zhangmen) 

(lado direito) – F3(Taichong) (lado esquerdo) – Ba3(Taibai) (lado direito) – 

Ba9(Yinlingquan) (lado direito) – F2(Xingjian) (lado esquerdo) 

Explicação da escolha dos pontos: 

VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – F13(Zhangmen) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai) – 

Ba9(Yinlingquan): tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo 

do Qi 

F2(Xingjian): dominar o Yang do Fígado(Gan), eliminar o Fogo do Fígado(Gan) 

 

5.48 20.02.2015– 45a. Sessão 

Semana sem queixa 

Pulso.: Rápido 

Média de Glicemia da Semana: baixa 142,18mg/dL – alta 146,77mg/dL 

Tratamento: VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – F13(Zhangmen) 

(lado direito) – F3(Taichong) (lado esquerdo) – Ba3(Taibai) (lado direito) – Yishu 

Explicação da escolha dos pontos: 

YISHU: ponto extra para tratamento específico de Diabetes  

VC12(Zhongwan) – Ba15(Daheng) – F13(Zhangmen) – F3(Taichong) – Ba3(Taibai): 

tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo do Qi 
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5.49 09.03.2015 – 46a. Sessão 

PASSAMOS 15 DIAS SEM ACUPUNTURA 

Pulso.: Firme 3 TAs harmônicos 

Tratamento: Ba15(Daheng) (lado esquerdo) – Ba3(Taibai) (lado direito) – 

F13(Zhangmen) (lado direito) – F3(Taichong) (lado esquerdo) –– VC12(Zhongwan) – 

E36(Zusanli) 

Explicação da escolha dos pontos: 

Tonificar o Qi do Baço(Pi), fortalecer o Baço(Pi) e regular o fluxo do Qi 
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6 RESULTADOS  

Com o objetivo de tratar a raiz da patologia, o tratamento foi fundamentado em 

promover o fluxo suave do Qi do Fígado (Gan) e tonificar o Qi do Baço (Pi).   

Dessa forma, os pontos Yishu e Flor de Ameixeira(Mei Hua) no Ba15(Daheng) foram a 

base do tratamento, uma vez que tratam doença crônica e Diabetes. 

Os pontos dos Meridianos Vaso Concepção, Fígado(Gan) e Baço(Pi) também 

estiveram bastante presentes, a fim de tonificar o Baço(Pi) e suas funções, e de 

harmonizar e regular o fluxo suave do Qi. 

Foi necessário, por várias vezes, acalmar a mente e eliminar as dores musculares. 

Ambas situações decorrentes de uma tensão muito intensa. 

 

7 DISCUSSÃO 

O Fígado(Gan) é responsável pelo suave fluxo do Qipelo organismo todo. Quando 

o Qido Fígado(Gan)está com seu fluxo exacerbado, pode prejudicar a função de 

Baço(Pi) de transformação etransporte, que, neste caso, elucida um padrãocombinado 

de Deficiência e Excesso: Excesso doFígado(Gan) (rebelião do Qido Fígado(Gan)) e 

Deficiência do Qido Baço(Pi). 

Quando tal situação persiste por muito tempo, a rebelião do Qi doFígado(Gan) 

pode debilitar o Baço(Pi), causando deficiência doQido Baço(Pi) e, em alguns casos, até 

mesmo deficiência doYindo Baço(Pi). 

A fim de evitar um desenvolvimento ainda maior da patologia, optou-se por subjugar a 

rebelião do Qi e tonificaro Baço(Pi). 
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8 CONCLUSÃO 

Após as 46 semanas de tratamento, pode-se concluir que o tratamento com a 

acupuntura está trazendo excelente benefício ao paciente. Houve uma melhora 

significativa nas taxas de glicose e no padrão emocional do paciente. 

Portanto, sugere-se que o paciente continue o tratamento de acupuntura, não só 

com o intuito de tonificar o Qi do Baço, mas também para controlar a ansiedade e a 

tensão, pois são fatores importantes de gatilho para o aumento da glicose sanguínea. 
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