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nem vitória nem derrota”.  
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RESUMO 

 

A ansiedade é uma das emoções mais perturbadoras que as pessoas sentem. 
Algumas vezes também é chamada de medo ou nervosismo. Acontecimentos, 
positivos e negativos, importantes da vida podem contribuir para o surgimento da 
ansiedade, principalmente quando as pessoas enfrentam experiências difíceis do 
cotidiano. A ansiedade é vista e tratada na medicina oriental como uma desarmonia 
do coração, que automaticamente ocasiona um desequilíbrio tanto mental quanto 
espiritual desse órgão chamado de xin. O tratamento da ansiedade com a 
acupuntura vem crescendo a cada dia possibilitando diminuição e melhora dos 
sintomas A inserção de agulhas na (acupuntura) e auriculoterapia é uma técnica que 
têm várias finalidades como: promover a mobilização, a circulação e o fortalecimento 
das energias humanas, o foco principal é a expulsão de energias perversas que 
acometem o indivíduo. Vale ressaltar que a aquisição dos conhecimentos absorvidos 
nesse trabalho de conclusão de curso na forma metodológica fora feita por meio de 
um levantamento bibliográfico em 35 artigos científicos, sendo 14 deles analisados 
de maneira criteriosa. Baseado na relevância do tema, o presente estudo tem como 
objetivo geral compreender através da literatura como é realizado o tratamento da 
ansiedade utilizando técnicas da acupuntura, e como objetivos específicos identificar 
o papel da Medicina Tradicional Chinesa como resposta na ansiedade, avaliar a 
eficácia da acupuntura no tratamento da ansiedade e caracterizar as principais 
técnicas para o tratamento da mesma. O presente trabalho trata-se de uma revisão 
integrativa de literatura, sobre ansiedade na ótica da medicina tradicional chinesa, 
tendo como resposta satisfatória à resolução dos problemas relevante a saúde, não 
possui contradição, isto é, qualquer individuo pode fazer, resultando a recuperação 
do organismo de forma holística.   
 

Palavras-chaves: Acupuntura. Auriculoterapia. Ansiedade. Medicina Tradicional 

Chinesa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros relatos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na historia da 

humanidade aconteceu no período de 770-221 a.C a partir de relatos feitos pelo 

Imperador Amarelo (Huang Di Nei Jing) em sua literatura chamada medicina 

clássica. Este conjunto de relatos é conhecido como “Neijing”, onde este termo 

ocorre pelo início da medicina chinesa e sua farmacologia. É importante ressaltar 

que a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) vem se desenvolvendo há três milênios e 

tem como principal proposta diagnosticar e tratar problemas de saúde causados pelo 

estilo de vida acelerado do século XXI, os quais se encontravam distante perante a 

sociedade em que viviam os antigos camponeses, onde a Medicina Tradicional 

Chinesa se originou (HUIHEET et al., 2010) 

A acupuntura é uma terapêutica que trata de caráter integral e dinâmico o 

procedimento saúde-doença no ser humano. Abrange um conjunto de 

procedimentos onde permite o estímulo preciso de pontos anatômicos (meridianos) 

que é definido por meio de inserção de agulhas filiformes metálicas (aço) para 

promover, manutenção e recuperação da saúde, bem como para a prevenção de 

agravos e doenças (BRASIL, 2006). 

Ressalta-se que a acupuntura é uma técnica milenar originária do oriente e, 

nos últimos tempos tem progredido e vem demonstrando efetividade no tratamento 

para a redução da ansiedade. Na ciência ocidental a ansiedade é causada por 

vários transtornos podendo ser físico e emocional, onde leva as pessoas a sentir 

sensações desagradáveis no corpo.  

Através do tratamento com as técnicas da MTC a ansiedade pode ser 

manejada com a acupuntura por meio de agulhamento, auriculoterapia e por meio 

de massagem onde irá provocar uma regularização energética nos meridianos, 

fazendo que o corpo entre em equilíbrio promovendo assim o bem estar. 

Neste sentido, a técnica da Medicina Chinesa visualiza o corpo humano 

através da energia chamada “Qi” que move todo o universo e também os seres 

humanos. Essa energia é originada dos antepassados também conhecida pelo 

termo “jing”, descrevendo energia herdada. Junto com o mesmo, esta energia é 

cultivada através das atividades fisiológicas como alimentação, respiração e banho 

de sol. (HUIHE et al., 2010). 
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Atualmente as maiorias das pessoas estão propicias a sentir ansiedade. No 

entanto, obter o tratamento de uma patologia como a ansiedade pelas técnicas da 

MTC talvez não seja um método tão simples de realizar como possa parecer em um 

primeiro momento, porque na literatura da MTC, não existe citação pra essa 

patologia específica, cuja nomenclatura é tipicamente ocidental. A própria ansiedade 

é um fenômeno embora insuficientemente compreendido mesmo no ocidente, pois 

ao mesmo período em que apresenta sintomas específicos, ela própria pode ser 

percebida como sintoma de outras patologias como depressão, taquicardia, dores de 

cabeça e perturbação do sono. É a partir desse entendimento (da ansiedade como 

um sintoma) que é possível traçar paralelos entre a ciência ocidental e a acupuntura 

Chinesa (SILVA, 2010). 

Para Pereira (2005) e Castilho et al., (2005) a ansiedade é como uma reação 

normal a qualquer individuo, no entanto passa a ser reconhecida como uma 

patologia quando é exagerada, sendo desproporcional em relação ao estimulo 

acarretando a perda de desempenho, da qualidade de vida e gerando desconforto 

emocional ao indivíduo afetado. A ansiedade normalmente inicia seu processo 

durante a juventude e desenvolvem algumas características crônicas causadas, 

frequentemente, pela requisição da atividade mental excessiva, trabalho mental por 

tempo prolongado ou por traumas psicológicos, produzindo alguns sintomas como: 

insônia, sono leve ou insuficiente, pesadelos, palpitações, sudorese, irritabilidade, 

cansaço e perda de memória (NEVES, 2005). 

O tratamento da acupuntura no controle da ansiedade mostra-se com uma 

resolutividade importante, quando comparado com o tratamento da ansiedade com 

medicamentos, sendo que não têm efeitos colaterais sem falar no custo, que é baixo 

em comparação aos medicamentos farmacêuticos que apresenta. 

Diante desse critério avaliou-se qual o tratamento mais indicado pra 

ansiedade na Medicina Tradicional Chinesa? Com base nessa pergunta é plausível 

responder que o tratamento indicado é a técnica de agulhamento e auriculoterapia. 

Esse presente estudo teve como objetivo geral compreender através da literatura 

como é realizado o tratamento da ansiedade utilizando técnicas da acupuntura, e 

como objetivos específicos identificar o papel da Medicina Tradicional Chinesa como 

resposta na ansiedade, avaliar a eficácia da acupuntura no tratamento da ansiedade 

e caracterizar as principais técnicas para o tratamento da mesma.   
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2 REFERENCIAL TÉORICO 

 

2.1 ANSIEDADE NA PERSPECTIVA OCIDENTAL 

 

A ansiedade é considerada uma característica biológica do ser humano que 

precede momentos de preocupação, medo e temor, causando sensações corporais 

desagradáveis tais como: vazio no estômago, variações de apetite, agitações, 

nervosismo, dificuldade em concentrar-se, movimentos descontrolável dos dedos, 

pés e balanço das pernas, perturbação do sono, mãos úmidas, dores no peito e 

palpitações, mal-estar, tremores no corpo, pensamentos negativos, angústias, e em 

casos avançados, pode levar a depressão. Para alguns autores como KAPLAN, 

SADOK, GREB (1997), “na nossa ciência ocidental ainda não se tem certeza quais 

as causas do surgimento da ansiedade, apesar dos avanços e estudos biológicos as 

explicações não são de base psicodinâmica”. 

Para DORON (1991), a ansiedade é uma emoção gerada por uma 

antecipação de perigo difuso, difícil de prever e de controlar. Resulta em medo 

diante de um perigo bem identificado, ela vem acompanhada de modificações 

fisiológicas ocasionando fadiga geral, sofrimento intestinal, fraqueza muscular, 

hipertensão e constantes dores de cabeça, além de uma descarga de hormônios, 

como a adrenalina, noradrenalina, glucagon, endorfinas, serotonina, dopamina, 

antidiurético e cortisol, características dos estados de ativação elevada, e está 

muitas vezes associada ao comportamento de conservação-retração ou a atitude de 

evitação. 

Segundo Doron e Parot (1991), os distúrbios ansiosos abrangem as fobias, ás 

crises de angústias ou ataques de pânico, a ansiedade generalizada, com 

manifestações obsessivas e compulsivas e ansiedade pós-traumática. Com ressalva 

das crises de angústia, os medicamentos indicados para as manifestações 

sintomáticas da ansiedade patológica são os benzodiazepínicos ou tranquilizantes 

menores. O destaque dado às regiões de ligação ou as de receptores no cérebro 

para esses fármacos fez com que se pesquisasse uma possível existência de 

moléculas presentes normalmente no organismo e capazes de ligar-se e interagir 

aos benzodiazepínicos para simular sua ação ou opor-se a ela, mas tal tentativa 

permaneceu sem sucesso. Para certos neurocientistas, a ansiedade seria devida à 
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ativação das sinapses noradrenérgicas saídos de um núcleo do tronco cerebral, o 

lócus coeruleus; para outros, a controvérsia em que giraria em torno da serotonina 

cerebral. Essas análises foram realizadas num ponto de vista neuroquímica e 

neurobiológica.  

A ansiedade desenvolve desordem e distorções perceptivas não somente em 

termos de momento e espaço, mas de pessoas e significados dos eventos. Essas 

distorções podem vim a interferir no aprendizado, diminuindo a disposição para fazer 

associação. Não se avalia a ansiedade como um acontecimento basicamente 

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

permite que o próprio esteja preparado ou que se prepare para responder da melhor 

forma possível a uma circunstância nova e desconhecida ou a uma situação já 

conhecida e explicada como potencialmente perigosa.     

No entanto, se a ansiedade alcançar graus muitos aumentados e contínuos, 

pode ser examinado como prejudicial á saúde, sabendo-se o que o mesmo 

proporcionará constante estado de alerta, configurando então, uma situação 

patológica. A ansiedade tem uma tendência a produzir confusões e distorção 

perceptivas não exclusivamente com o tempo e espaço, porém de pessoas e 

definição dos fatos. Sendo que essa distorção compromete no aprendizado, 

diminuindo a capacidade de fazer associação. 

Segundo alguns autores, os fatores ambientais e genéticos, somáticos ao tipo 

de resposta das pessoas a acontecimentos estressores, são apontados como os 

principias causadores de queixas de ansiedade generalizada. Apesar de muitos 

casos não serem diagnosticados como enfermidade mental, sinais psicossomáticos 

como enxaquecas, dores que o paciente até desconhece, insônia, tonturas e outras 

formas de indisposição que provoca um custo social relevante, podendo ser na baixa 

produtividade no trabalho, seja na super demanda no sistema público de saúde 

(ANDRADE; GORENSTEIN, 2000; ARAÚJO et al., 2006; MARGIS et al., 2003). 

Kaplan (1997) ressalta que o episódio de um evento compreendido como 

estressante está relacionado à natureza, como também aos recursos, defesa e 

mecanismo de manejo do individuo. Esse compromete o ego a uma abstração 

coletiva que se refere aos processos pelas quais a pessoa percebe, medita e atua 

sobre os eventos ou impulsos internos. Um sujeito cujo ego está funcionando 

adequadamente com o mundo externo e interno, mas, por conseguinte não esteja 

funcionando corretamente e o desequilíbrio permaneça por tempo suficiente, o 
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individuo apresentará ansiedade crônica. Independentemente de o equilíbrio ser 

externo ou interno as pressões do mundo exterior e seus impulsos internos vai 

causar um desequilíbrio provocando conflitos.  

 

2.2 ANSIEDADE NA PERSPECTIVA ORIENTAL 

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC), e a própria acupuntura fundamenta 

que o homem deve manter-se em harmonia com as forças criadoras da natureza, 

onde os chineses chamam de yin/yang, que é uma teoria espiritual que representa a 

diferença de dois elementos antitéticos, ou seja, oposto no mundo natural. Exemplo: 

yang em cima- yin em baixo; yang movimento- yin repouso; yang calor- yin frio; yang 

claro- yin escuro; yang sol- yin lua; yang fogo- yin água. Apesar de serem opostos 

eles são dependentes um do outro para que o corpo possa manter em equilíbrio. O 

mesmo é mantido no corpo humano por intermédio do fluxo de uma energia 

chamada Qi, denominada pelos chineses, e o Xue que é o fluxo suave de sangue 

pelo corpo. Entretanto questões emocionais, espirituais, ambientais e alimentares, 

são capazes de causar algumas alterações na circulação do qi e do xue no 

organismo, dando origem a algum tipo de disfunção ou patologia.   

Silva (2007) e Xinnong (1999) trazem que a partir do momento em que 

alguma patologia esteja alojada 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. 

Na Medicina Tradicional Chinesa os órgãos estão associados às emoções. 

Do mesmo modo que a euforia está associada ao coração, enquanto a preocupação 

é associada ao baço, a tristeza e o luto são emoções associadas ao pulmão, medo e 

fobia aos rins, ira associada ao fígado. Porém no caso da ansiedade um órgão que 

pode estar sendo afetado é o baço, que é ferido pelas preocupações excessivas, 

atividade mental desgastante (MELISSA, 2012).  

Na medicina oriental a ansiedade é vista e tratada como uma desarmonia do 

coração, que automaticamente ocasiona um desequilíbrio tanto mental quanto 

espiritual desse órgão chamado de xin. O Qi é a energia que flui pelo corpo, quando 

há estagnação de Qi do coração ocorrem algumas manifestações clinicas e seus 

respectivos sintomas: palpitações, opressão no peito, uma rápida sensação de nó na 

garganta, lábios um pouco roxos, membros fracos e frios. Para os chineses o 
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distúrbio do coração é devido à desarmonia do espírito, a ansiedade é 

compreendido devido esse desequilíbrio sendo por excesso, insuficiência e 

estagnação de Qi (energia) ou (sangue) Xue no coração e em outros órgãos que 

afetam o coração (CAMPIGLIA, 2004). 

Entretanto para (Ross, 2003) a ansiedade pode ser determinada como um 

estado emocional desagradável e inquieto de tensão e apreensão, no qual é difícil 

relaxar ou encontrar calma e paz. Existem diversos tipos de tratamentos na medicina 

oriental que tratam a ansiedade, porém a mais utilizada são a técnica com 

agulhamento e auriculoterapia. 

O que distingue a medicina oriental e a ocidental sobre os transtornos da 

ansiedade é que na visão Ocidental, psicoterapia e medicações são suficientes, 

enquanto na oriental é fundamental trabalhar os sistemas de órgãos vísceras do 

corpo, além da mente, para o restabelecimento completo do organismo (MELISSA, 

2012).  

 

 

2.3 ACUPUNTURA 

 

A expressão acupuntura deriva do latim que significa acus: agulha e pungere: 

picar. É uma técnica de tratamentos por meio de agulhas que existe há mais de 

2000 anos a.C., ligado a Medicina Tradicional Chinesa, que se fundamenta nas 

teorias de yin/yang, Qi, meridianos, vasos governadores e outras teóricas (DAVIS, 

2006).   

A acupuntura foi realizada dentro do conjunto global da filosofia do Tao e das 

percepções filosóficas e fisiológicas que nortearam a Medicina Tradicional Chinesa. 

A visão dos canais de energia e dos pontos de acupuntura, o diagnostico energético 

e o tratamento baseia-se nos preceitos do Yang e o Yin, dos cincos movimentos, da 

energia (Qi) e o Xue (sangue) (ROCA, 2001). 

Com fundamento na Medicina Chinesa, a acupuntura baseia-se na 

observação do ambiente natural. Estimulando algumas áreas específicas chamadas 

de pontos de energia, onde também é possível estimular o interior do nosso corpo. 

Esta estimulação promove efeitos que pode causar mudanças fisiológicas no 

sangue, nos impulsos nervosos, na cura, e em respostas imunológicas (NI e 

HERKO, 2008) 
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A técnica de inserção de agulhas na (acupuntura) têm varias finalidades, 

sendo elas: promover a mobilização, a transição e a tonificação das energias 

humanas, o foco principal é a expulsão de energias perversas que acometem o 

individuo (ROCA, 2001). 

O método terapêutico da acupuntura pode beneficiar pra quase todos os tipos 

de patologias. A mesma é aplicada de acordo com o diagnostico tradicional chinês, 

sendo identificada pela deficiência e o excesso dessa patologia frio/calor.  

 A acupuntura se propõe a realizar o tratamento de qualquer tipo de disfunção 

ou patologia, como, por exemplo, a ansiedade. No entanto, alcançar o tratamento de 

uma patologia, como a ansiedade pela acupuntura talvez não seja um procedimento 

tão simples de realizar. A ansiedade é um acontecimento ainda insuficientemente 

compreendido mesmo no ocidente, pois, ao mesmo momento em que apresenta 

sinais específicos, ela própria pode ser entendida como sintoma de outras 

patologias. 

De acordo com Ling-Shu (1995), na Medicina Tradicional Chinesa, há uma 

classificação de doenças nas quais se enquadram as patologias que apresentam 

maior síndrome ou transtorno psíquico/emocional, as chamadas dian-kuang, que 

podem ser manifestadas por perturbações mentais. Nas dian-kuang, no entanto, 

estão enquadradas as patologias mais severas, que são: inquietude, fadiga, 

dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono 

o que, no ocidente, pode ser traduzido por psicoses. Assim sendo, distúrbios menos 

intensos, como, por exemplo, situação ou transtornos de ansiedade, não poderiam 

ser classificados como patologias dian-kuang. 

   Através da acupuntura a ansiedade pode ser tratada com as técnicas da 

Medicina Tradicional Chinesa, umas delas se baseiam no agulhamento que é o uso 

dos pontos de acupuntura. No quadro abaixo indica os principais pontos e funções, 

utilizados na acupuntura para o tratamento da ansiedade de acordo com Focks 

(2005) & Ross (2003):  

 

Quadro 1: pontos de acupuntura e funções energéticas. 

Pontos Localização Funções  

R3 (terceiro ponto do canal de 

energia do rim). Na linha da 

Regula o equilíbrio do yin e do yang, 

fortalece e estabiliza a mente e as 



19 

 

proeminência do maléolo 

medial, numa depressão 

entre maléolo e tendão do 

calcâneo. 

 

emoções, equilibra a labilidade emocional, 

a deficiência do qi do rim; tonifica o rim e 

beneficia a essência e tonifica o sangue. 

R6 (sexto ponto do canal de 

energia do rim). 1cun 

abaixo da proeminência do 

maléolo medial.  

Tonifica o yin do rim, a deficiência do rim, 

nutre o yin, principalmente quando existe 

excesso de fogo no coração, promove o 

sono e os fluidos corpóreos. 

C7 (sétimo ponto do canal de 

energia do coração). Na 

linha do punho, lado radial 

ao osso pisiforme.  

 

 

 

Tonifica o coração, equilibra o yin e o yang, 

estabiliza o coração, clareia a mente, 

acalma a mente e as emoções, regula o 

espírito, tonifica o sangue, tonifica o yin do 

coração, elimina o fogo. 

Faz limpeza do Calor do coração, 

acalmando-o.  Abre os orifícios, acalma o 

Shen, tranqüiliza e reduz a ansiedade.  

    C3 Face ulnar da dobra da 

pele, á meia distância entre 

o epicôndilo medial do 

úmero e a face ulnar do 

tendão do músculo bíceps 

braquial.   

Harmoniza o Qi do coração, acalma o 

Shen, fortalece a mente e guarda a 

vontade. 

E25 (vigésimo quinto ponto do 

canal de energia do 

estômago). 2cun ao lado do 

umbigo.   

Regula o estresse emocional, regulariza o 

qi. 

 

 

E36 (trigésimo sexto ponto do 

canal de energia do 

estômago). 3cun abaixo da 

patela, 0,5 cun lateral a 

margem anterior da tíbia.  

Fortalece o baço e o estômago para 

produzirem qi e sangue, que eliminam a 

umidade; faz subir o qi, tonifica o sangue e 

o qi, estabilizam a mente e as emoções, 

regulariza o qi defensivo e nutritivo. 

P5 (quinto ponto do canal de Resfria e acalma o pulmão, trata a 
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energia do pulmão). Lateral 

do tendão do bíceps na 

dobra do cotovelo. 

retenção de fleuma no pulmão, trata a 

deficiência de yin no pulmão.  

 

P7 (sétimo ponto do canal de 

energia do pulmão). 1,5 cun 

acima da prega do punho. 

Entre o músculo 

braquiorradial e o músculo 

abdutor longo do polegar. 

Expele o vento externo, fortalece o pulmão 

melhorando a circulação do qi defensivo, 

remove a estagnação do qi do pulmão, 

removem as emoções estagnadas do 

pulmão, como a tristeza e a mágoa 

reprimidas. 

P9 (nono ponto do canal de 

energia do pulmão). Lado 

radial na prega do punho. 

Tonifica o qi do pulmão, tonifica o yin do 

pulmão, fortalece os vasos sanguíneos e a 

circulação do sangue. 

IG4 (quarto ponto do canal de 

energia do intestino grosso). 

No lado radial, entre o 1° e 

o 2° osso metacarpal. 

 

Remove o vento exterior, remove o calor, 

relaxa a tensão muscular, move 

estagnações do sangue, acalma a 

hiperatividade do yang do fígado, acalma a 

mente, tonifica o Qi e o sangue. 

IG11 (décimo primeiro ponto do 

canal de energia do 

intestino grosso). Com o 

cotovelo em reflexão, na 

extremidade lateral da 

prega do cotovelo.   

Expele o vento exterior, remove o calor, 

relaxa a tensão muscular e alivia a dor, 

acalma a hiperatividade do yang do fígado, 

resolve a umidade. 

 

 

F3 (terceiro ponto do canal de 

energia do fígado). Na 

depressão entre o 1° e o 2° 

metatarsos, próximo às 

bases metatarsais.   

Move a estagnação do Qi e do sangue, 

acalma a hiperatividade do yang do fígado, 

elimina o vento do fígado e reduz 

espasmos e dor; tonifica o sangue e 

acalma o espírito. 

F14 (décimo quarto ponto do 

canal de energia do fígado) 

Move a estagnação do qi do fígado, elimina 

a umidade calor do fígado; utilizado para 

congestionamento mental e emocional; 

VC4 (quarto ponto do canal de 

energia do vaso da 

Fortalece o jing, o qi,o yin e o yang do rim, 

dispersa a estagnação do qi; 
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concepção)   

VC6 (sexto ponto do canal de 

energia do vaso da 

concepção) 

Tonifica a deficiência e move a estagnação 

do qi; 

 

VC12 (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, move a estagnação e 

regula a rebelião do qi do estomago; 

VC15 (décimo quinto ponto do 

canal de energia do vaso da 

concepção) 

Acalma o espírito quando este está agitado 

pelo fogo do coração ou obstruído pela 

fleuma no coração; 

VC17 (décimo sétimo ponto do 

canal de energia do vaso da 

concepção) 

Dispersa a estagnação do qi, remove a 

estagnação do Qi do coração, do sangue 

do coração, do qi do pulmão e do 

aquecedor superior; 

BP6 (sexto ponto do canal de 

energia do baço-pâncreas)  

Tonifica o baço, o Qi e o sangue, elimina a 

umidade, tonifica o yin, acalma a mente, 

regula o qi do fígado; 

     B15 1,5 cun lateral à linha 

mediana posterior, na altura 

da borda inferior do 

processo espinhoso da T5. 

Nutre o coração. Regula o Qi do coração. 

Acalma a mente, a ansiedade, insônia, 

memória fraca. (Moxabustão: para 

depressão, confusão mental).  

    B18 No 4º espaço intercostal, 

6cun lateral à linha mediana 

anterior. 

Regula o Qi afasta a Umidade do fígado e 

da Vesícula Biliar. 

Regula e nutre o Sangue do Fígado. 

Elimina o Vento Interno e beneficia os 

tendões. 

Refresca o Calor do Sangue, a mente, e 

alivia depressão mental. 

    B43 3, cun lateral à margem 

inferior espinhoso da 

vértebra torácica IV, 1,5 cun 

lateral a B-14. 

Acalma o Shen e revigora a mente.  

Nutre o yin e clareia o calor. 
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Yintang (ponto extra localizado 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. 

Fonte: Focks (2005) & Ross (2003) /Atlas dos Pontos de Acupuntura Ednéa Iara Souza Martins 

/Manual prático de Acupuntura Choo H. Kim.   

 

 

2.4 A TEORIA DO YIN E YANG 

 

Com base em observações feitas pelos Chineses na antiguidade foi descrito 

que tudo que havia na natureza era composta por dois aspectos essenciais, e esta 

presença era a chave para o equilíbrio. O conceito de Yin e Yang é de certa forma o 

principal elemento filosófico da Medicina Tradicional Chinesa. O conceito de Yin 

Yang é muito simples, por mais que pareça profundo em sua filosofia, o yin yang são 

os fatores decisivos que regem o crescimento, desenvolvimento, evolução, declínio 

e dissolução bem como o enfraquecimento de tudo. A teoria do yin yang constitui 

então, a lei inerente do movimento e da mudança que ocorrem no universo 

(MACIOCIA, 2007). 

Neste sentido é importante ressaltar os aspectos essenciais da relação Yin-

Yang que são a oposição de Yin e Yang; interdependência de Yin e Yang; consumo 

mútuo de Yin Yang e por fim a intertransformação de Yin Yang.  A partir deste 

contexto é plausível dizer que a vida é uma constante transmutação do Yang e o do 

Yin, e através desse dinamismo manifesta-se a atividade dos Zang Fu (órgãos e 

vísceras). Podemos descrever o Zang fu como conjunto de órgãos da Medicina 

tradicional Chinesa. Vale à pena ressaltar que são considerados sistemas de órgãos 

em termos das inter-relações funcionais, do que de estruturas específicas e neste 

aspecto não tem correspondência com os sistemas de órgãos da Medicina Ocidental 

(ROSS, 1994).    

Para Maciocia (2014) esses aspectos podem ser identificados como 

oposições de Yin e Yang mesmo sendo opostos nada é totalmente Yin ou Yang, 

tudo contem Yin Yang, mas não é uma proporção estatística e sim um equilíbrio. 

Assim também ocorre na interdependência: o Yin Yang contém forças opostas, são 
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exclusivos, mas um é dependente da outra. No consumo mútuo o Yin Yang deve-se 

manter em equilíbrio por meio de seus níveis relativos, quando o Yin Yang está em 

desequilíbrio eles simulam e correspondem, e modificam a sua proporção 

alcançando um novo equilíbrio. Na intertransformação o Yin Yang pode transforma-

se um no outro, assim como, por exemplo, o verão transforma-se em inverno, 

ocorrem duas condições nessa transformação do Yin Yang, sendo a primeira 

circunstância interna e a segunda o tempo. 

Auteroche (1992) descreve Yin Yang a junção das duas partes opostas que 

vivem em todos os fenômenos e objetos em relação recíproca no meio natural. A 

teoria do Yin Yang relaciona o mundo como um todo e que esse todo é o resultado 

da unidade contraditória dos dois princípios, Yin e o Yang. 

Deste modo, sobre o trajeto de um Canal de Energia Yin, que veicula o Calor 

Orgânico, o Canal Yin vai se transmutando em Canal de características Yang, sendo 

à medida que se aproxima da extremidade e, por essa região, o Calor transforma-se 

em água orgânica, para percorrer o Canal de Energias Yang acoplado, a fim de 

manter a atividade das vísceras, formando uma diferença de polaridade entre as 

extremidade do Canal de Energia Principal constitui um dos mecanismos 

responsáveis pela circulação de Qi.     

A energia (Qi) é uma forma que tende a promover grandes atividades, até 

mesmo à do ser vivo. Expressando sob dois aspectos importantes, um de 

característica yang, que concebe a energia que produz calor, a expansão, a 

explosão, a ascensão, a claridade, a ampliação de todas as atividades, e o outro de 

características Yin, a energia que produz o frio, o retraimento, a descida, o repouso, 

a escuridão, a minimização de todas as atividades. (ROCA, 2001) 

O conceito dos principais pontos de acupuntura foi um mero achado 

experimental, mas surgiu de todo o conceito do Yang e do Yin e dos princípios dos 

Cincos Movimentos, que são os embasamentos da filosofia chinesa. Deste modo, a 

origem dos pontos Shu Antigos nos Canais de Energia Principais simula a relação 

Yang/Yin, Alto/Baixo, Superficial/Profundo e Esquerda/Direita, durante o dinamismo 

funcional desses pontos de acupuntura estar sujeito dos princípios que regem os 

Cincos Movimentos. (ROCA 2001) 

Visualizando o oposto como absolutos, e são representados por preto e 

branco. Por isso, a situação é: a ou b, enquanto o pensamento chinês vê o mesmo 

fenômeno como dois extremos de algo contínuo. Trazendo assim uma ideia de que 
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as definições estão associadas: não preto e branco, mas sim, mais preto e mais 

branco, assim como a polaridade nunca é estática, ela está em contínua mudança, o 

mais preto ficando branco e conseguinte. Esta concepção tem ramificações 

importantes em todas as áreas (ROSS, 2003). 

 

Figura 1: Símbolo do Yin Yang. 

 

 

Fonte: http://www.brasilescola.com/filosofia/yin-yang.htm 

 

Requena (1990) vê o principio do Yin e Yang como o proceder do gênio do 

pensamento chinês de sua visão relativista das coisas. Permitindo um raciocínio 

duplo no qual todas as categorias de fenômenos observados podem ser 

classificados em dois conjuntos. O símbolo do Yin é representado pela terra, o 

símbolo do Yang pelo céu. O homem, por sua vez se acha colocado entre ambos, 

provem dos dois. 

Com isso a filosofia taoísta chinesa antiga considera o yin-yang são 

antagônicos pelo qual principio único em todas as coisas, o Tao, imaterial fixo e 

potencial podendo se materializar no mundo físico que é atualizado, sendo 

provisória, isto é não imutável transformações, ao surgimento e ao não 

desaparecimento (REQUENA, 1990). 

 

2.5 AURICULOTERAPIA OU ACUPUNTURA AURICULAR 

 

Na acupuntura apresentamos uma técnica denominada auriculoterapia, que é 

um ramo da acupuntura destinado a terapia das causas de doenças físicas e 

http://www.brasilescola.com/filosofia/yin-yang.htm
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mentais por meio de estímulos de pontos colocados no pavilhão auricular. Cada 

orelha tem pontos de reflexão que correspondem a todos os órgãos do corpo e sua 

função. Ao estimular a sensibilização desses pontos por agulhas de acupuntura, o 

cérebro recebe um impulso que desencadeia uma série de fenômenos físicos, 

relacionados com a área do corpo, produzindo a cura (SOUZA, 2001).  

Filho (2001) relata sobre a técnica da auriculoterapia onde teve sua origem há 

muitos milênios, pois, foram encontrados nas pinturas egípcias onde descrevia o uso 

da auriculoterapia no tratamento de ciatalgia além do uso como método 

anticonceptivo. No século XVII, ZacutusLusitanus descrevia seus tratamentos 

auriculares em seus livros e artigos.  

Em 1957, Paul Nogier, neurocirurgião francês, fez um estudo cuidadoso da 

orelha e das inervações auriculares, ilustrando a imagem de um feto invertido, 

correspondente ao formato da orelha, achando variados pontos para a estimulação 

neural e tratamento de diversas patologias. 

Além desses pontos específicos a auriculoterapia ou acupuntura auricular é 

uma terapia que estimula os pontos do corpo através da fixação de sementes na 

orelha, alguns pontos da aurícula têm função específica no equilíbrio energético do 

corpo, a seguir são descritos alguns pontos utilizados em quadro de ansiedade, tais 

como: subcórtex, ponto do cérebro, occipital, rim, fígado, shenMen, coração, 

ansiedade e simpático. Dentre esses tratamentos existe o tratamento com a Ventosa 

e HaiHua que promovem relaxamento, e a massagem conhecida como Shiatsu que 

consiste em aplicar sobre determinados pontos que formam canais onde circula a 

energia vital, onde tonificam os órgãos e promovem o equilíbrio entre os elementos. 

Assim como existem desarmonias energéticas dos órgãos e das vísceras elas 

podem manifestar-se no exterior por meio de dores, inflamações, abscessos, 

paralisias, e outros sintomas. Do mesmo modo essas desarmonias podem na 

orelha, provocar reações como, por exemplo: pápulas, eczemas, edemas, mudanças 

de cor nos pontos correspondentes, assim tornando-os doloridos com uma diferença 

de potencial da pele em relação à região contíguo.   

No conceito de MARTINI; CARDOSO; SANTOS, (2011) o estimulo exercido 

sobre qualquer ponto da região auricular acontece através dos ramos nervosos, 

aonde chega ao tronco cerebral em seguida á região do córtex cerebral que 

corresponde ao órgão que precisa se estimulado. Através desse estimulo é enviada 

uma mensagem pelas glândulas hipófise, ela quem comanda as demais glândulas 
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de todo o corpo, fazendo surgir o equilíbrio das funções do órgão que foi estimulado. 

Paul Nogier foi considerado o pai da auriculoterapia, conforme nos ensina o autor 

Paulo Eiró Gonsalves: 

 

[...] em 1957, Paul Nogier, na França, publica importantes trabalhos, nos 
quais explicava claramente as relações existentes entre a orelha e o 
desenvolvimento verdadeiramente a auriculoterapia ou a acupuntura 
auricular. Foi ele o primeiro a estabelecer uma ligação entre os relevos do 
pavilhão auricular e a imagem do feto humano na sua posição intra-uterina 
(GONSALVES, 1999). 

 

Quando observamos a orelha, é possível analisar a semelhança que ela 

possui com um feto com a cabeça para baixo, conforme nos mostra a figura abaixo. 

 

Figura 02- Imagem de um Feto.  

 

 

Fonte:http://studioisabelamachado.blogspot.com.br/2012/03/auriculoterapia.html 

 

Observa-se na figura acima que a orelha tem uma anatomia peculiar, como se 

fosse um feto em posição cefálica. A cabeça fica localizada no lóbulo, onde 

geralmente colocamos os brincos. O lóbulo é também uma região relacionada à 

cabeça, ao cérebro e às emoções (KUREBAYASHI, 2014).  

 

Figura 03 – Pavilhão Auricular 

 

 

http://studioisabelamachado.blogspot.com.br/2012/03/auriculoterapia.html
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Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-c 

HcDlNm8PI/UxAKjOIxEiI/AAAAAAAA54g/Z9OVUFwvBv0/s1600/1302462752_178017038_2-Terapia-

Holistica-em-TaubateSP-Taubate.jpg 

 

 

O uso da técnica da auriculoterapia através da acupuntura houve múltiplos avanços 

nos últimos períodos, um procedimento que não precisa de internação, o tratamento 

pode ficar até sete dias no paciente, o mesmo pode pressionar as sementes, já que 

ela funciona com o estimulo mecânico. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa de literatura, sobre ansiedade na ótica 

da medicina tradicional chinesa. Mendes, Silveira e Galvão (2008) definem revisão 

integrativa como sendo a síntese de diversos estudos propagados que permite 

terminações suscitais a respeito de um reservado espaço do estudo.  

Primeiramente foi realizada uma revisão sistemática de literatura, a qual foi 

motivada em artigos científicos. Conforme Minayo (2010), a revisão bibliográfica é 

idealizada com as múltiplas fontes pesquisada fazendo uma discussão entre os 

autores do qual resulta uma consideração final. Ainda em continuação, Lakatos e 

Marconi (2010), apresentam que a pesquisa bibliográfica trata-se da escolha, 

classificação e documentação de toda literatura já expressada sobre o tema que 

está sendo pesquisado. Desejou-se, portanto, colocar o pesquisador em relação 

direta com todo material já escrito sobre o mesmo.  

Desta forma, a meta deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico 

no tratamento da ansiedade utilizando técnicas da acupuntura. Assim, buscou 

tracejar e interpretar os elementos contraídos nas bibliografias. Esse estudo de 

revisão integrativa possui base descritiva e foi realizada no período de fevereiro a 

abril de 2016 com o arrolamento de dados pesquisados na literatura com a 

finalidade de nomear estudos clássicos e contemporâneos relevantes para a 

discussão do tema abordado situados em bibliotecas virtuais e base de dados como 

Scientific Eletronic Library online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS). Na primeira etapa do estudo, a disposição dos 

resultados foi analisada com 35 referencias bibliográficas que envolvia atemática. 

Dentre as bibliografias avaliadas, 14 foram analisadas de forma crítica, interpretadas 

e contextualizadas na perspectiva de atender aos objetivos a que se propôs o 

estudo. 

Foram empregados como descritores: acupuntura, ansiedade e 

auriculoterapia. Após separação dos documentos estabeleceu como critério de 

inclusão os artigos em português que tiveram publicação entre 2007 a 2016. E como 

critério de exclusão os que não versavam diretamente sobre a temática abordada.  
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A análise de dados foi pautada no tratamento da ansiedade utilizando 

técnicas da acupuntura, medicina chinesa, eficácia da acupuntura no tratamento da 

ansiedade, além da caracterização das principais técnicas para o tratamento da 

mesma. Em seguida foram identificadas as ideias centrais de cada autor, realizada 

uma avaliação critica da literatura e os resultados foram descritos textualmente a 

partir da temática. 
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4  RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Preliminarmente, buscou-se nos artigos o que estes retratavam sobre o 

tratamento da ansiedade utilizando técnicas da acupuntura, medicina chinesa, 

eficácia da acupuntura no tratamento da ansiedade, além da caracterização das 

principais técnicas para o tratamento da mesma. Foram encontrados os seguintes 

resultados que estão demostrados no quadro abaixo. 

 

QUADRO 2 – ARTIGOS SELECIONADOS PARA O ESTUDO. 

ARTIGOS TITULO PUBLICAÇÃO 

Art. 01 Acupuntura auricular e ansiedade. 2014 

Art.02 Alguns aspectos da Medicina Tradicional Chinesa e a 

psique humana 

2013 

Art. 03 Acupuntura sem segredos: tratamento natural, milenar 

e cientifico. 

2007 

Art. 04 Tratamento da ansiedade por intermédio da 

acupuntura: um estudo de caso. 

2010 

Art. 05 Acupuntura auricular no tratamento do transtorno de 

ansiedade generalizada(TAG). 

2013 

Art. 06 Auriculoterapia: avaliação do numero de seções sobre 

os sintomas ansiosos em adultos saudáveis. 

2012. 

Art. 07 A medicina tradicional chinesa no tratamento da 

ansiedade: um olhar sobre o stress. 

2011 

Art. 08  Experiência de pacientes com acupuntura no Sistema 

Único de Saúde em diferentes ambientes de cuidado e 

(des)medicalização. 

2013 

Art. 09 Análise crítica das diretrizes de pesquisa em medicina 

chinesa  

2011 

Art. 10 A acupuntura no Brasil: uma concepção de desafios e 

lutas omitidos ou esquecidos pela história- Entrevista 

com Dr. Edvaldo Martins Leite     

2016 

Art. 11 Acupuntura: Conhecimento e Percepção de 2012 
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Professores Universitários  

Art. 12 Transtornos de ansiedade e exercício físico 2007 

Art. 13 A Identificação da ansiedade por meio da análise da 

Íris: uma possibilidade 

2012 

Art. 14 Acupuntura auricular no tratamento do transtorno de 

ansiedade generalizada. 

2013 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A amostra final constituiu-se de 14 artigos relacionados ao foco do estudo, 

sendo apresentado em três categorias abaixo organizadas: 

 

QUADRO 3– Tratamento da ansiedade a partir da utilização de técnicas da 

acupuntura. 

ARTIGO AUTOR SÍNTESE 

Art. 07 SANTOS, DioneiRuã 

dos;SPEROTTO,DeiseFerrazza; 

PINHEIRO, Ursula Maria 

Stockmann. 

A Medicina Tradicional Chinesa caracteriza-sepor um 

sistema médico integral, originado há milhares de 

anos na China. Utiliza linguagem que retrata 

simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a 

inter-relação harmônica entre as partes visando a 

integridade. Como fundamento, aponta a teoria do 

Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças ou 

princípios fundamentais, interpretando todos os 

fenômenos em opostos complementares. O objetivo 

desse conhecimento é obter meios de equilibrar essa 

dualidade. 

Art. 01 FERRAZ, Ana Gleice; CAMPO, 

Caroline Giane; WIDERSKI, 

Karolina.  

A acupuntura é uma terapêutica que aborda de modo 

integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser 

humano. Compreende um conjunto de procedimentos 

permite o estimulo preciso de locais anatômicos 

definidos por meio da inserção de agulhas filiformes 

metálicas para promoção, manutenção e recuperação 

da saúde, bem como para a prevenção de agravos e 

doenças. 

Art. 04 SILVA, André Luiz Picolli da. A ansiedade é um fenômeno amplamente estudado 

no ocidente pela Psicologia, pela psicanálise e pela 

Medicina. Caracterizam-se por um estado subjetivo 

desagradável de inquietação, tensão e apreensão. 
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Foram a diminuição parcial dos sintomas a partir da 

quarta sessão e uma significativa melhora da 

paciente, com o relato do alívio dos sintomas a partir 

da sexta sessão de tratamento. 

Art. 03 SILVA, Alex Sandro Tavares A Acupuntura é uma terapêutica milenar que faz a 

prevenção, tratamento e cura de patologias através 

da inserção de finíssimas agulhas de ouro, prata ou 

aço inoxidável em determinadas regiões do corpo 

chamadas de pontos de acupuntura. Trata-se de uma 

excelente terapêutica integral que atua diretamente 

em níveis complexos do funcionamento do ser vivo 

(psicológico, comportamental, biológico). 

Art. 05 SEROISKA, Mariangela 

Adriane; KIKUCHI, Maria 

Michiko; LOPES, Sandra 

Silvério 

A ansiedade é uma reação normal a qualquer 

individuo, entretanto se torna patológica quando se 

torna exagerada, tendo minimização da qualidade de 

vida além das perdas de desempenho e o desconforto 

emocional. O estudo avaliou a melhora dos sintomas 

ansiolíticos em portadores de TAG através da 

acupuntura, assim, ficou plausível que o uso da 

acupuntura auricular para a TAG foi eficaz. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Após, síntese realizada nos artigos que retratam sobre a ansiedade e como 

ela apresenta melhoras com o uso da acupuntura é importante salientar que nesta 

categoria foi abordado sobre o tratamento da ansiedade por técnicas de acupuntura.  

Foi realizada uma análise criteriosa de 05 artigos que falam sobre o tratamento e a 

resposta positiva quanto ao uso da acupuntura associada auriculoterapia. Silva 

(2007) traz que a acupuntura é um processo milenar, tem ação diretamente em 

níveis complexos do funcionamento do corpo humano. Agindo principalmente nas 

áreas psicológica, comportamental e biológica. 

Após leitura de vários artigos foi percebido a eficácia da acupuntura no 

tratamento da ansiedade, a mesma técnica tem um efeito imediato para qualquer 

tipo de dor.  Cabe ressaltar que a técnica de agulhamento tem um efeito muito mais 

rápido do que com auriculoterapia, no entanto a auriculoterapia é mais intensa por 

levar média de uma semana com as sementes na orelha nos pontos específicos 

como shen Men, simpático, rim, fígado, coração e ansiedade.  
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Souza (2007) em sua pesquisa relata que no pavilhão auricular existe uma 

inervação que, quando estimulada por pressão das sementes sensibiliza regiões do 

cérebro (tronco – cerebral, córtex, cerebelo, etc.) cada ponto da aurícula está 

relacionada a um ponto cerebral onde transmite uma conexão pelo sistema nervoso 

e se liga aos pontos ou órgão do corpo onde foi posicionado possibilitando o 

tratamento não só da ansiedade como de outras enfermidades. Sendo que o 

paciente terá que estimular esses pontos para um melhor resultado. 

Corroborando com o estudo de Dornelles e Alexandre (2009) é possível 

perceber que o desconforto causado pela ansiedade está relacionado através de 

alguns estímulos tais como, frio na barriga, coração acelerado, sudorese, garganta 

seca, além da paralisia que o individuo sente nos membros inferiores. Ressalta-se 

que por estimular as fibras sensitivas do sistema nervoso periférico à acupuntura faz 

com que haja uma liberação elétrica através dos neurônios para produzir alterações 

no sistema nervoso central, liberando endorfinas, dopamina, noradrenalina, 

serotonina trazendo bem estar além de prevenir e tratar diversas patologias. 

O estudo revelou que a acupuntura seja ela por auriculoterapia ou inserção de 

agulhamento há uma resposta satisfatória na terapêutica. Desta forma, a acupuntura 

busca através dessas intervenções o equilíbrio do corpo físico, psíquico-energético 

sócio ambiental através de estímulo em pontos específicos.  

No artigo de Seroiksa, Kikuchi e Lopes (2013) a ansiedade normalmente 

inicia-se ainda na juventude e com o passar do tempo vai desenvolvendo 

características crônicas frequentemente causadas pelo estresse causado pelo dia-a-

dia, como excesso de trabalho, cansaço, causando até perda de memória. Os 

mesmos autores citam a auriculoterapia como uma novidade no meio social, mesmo 

sendo novidade é um tratamento seguro e efetivo. 

  Ferraz, Campo e Widerski (2014) concordam de que o tratamento com a 

auriculoterapia pode ser usada para todos os tipos de problemas não só físicos 

como também psíquicos, alívios das dores aguda e crônica, ansiedade e depressão 

e também perturbações psíquicas. 

Os sintomas da ansiedade estão propícios a qualquer individuo, independente 

de cor, raça, religião ou sexo. Devido à vida agitada que a sociedade vive, 

ultimamente sem tempo pra descansar a mente e o corpo, que vive sobrecarregada 

de atividades. Na visão ocidental a ansiedade é vista como um excesso de agonia e 

aflição psicológica. Dentro dessa visão cada órgão tem uma emoção associada. A 
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alegria está relacionada à ao coração, enquanto a preocupação é associada ao 

baço, a tristeza e o luto são emoções associadas ao pulmão, medo e fobia aos rins, 

ira associada ao fígado. O baço é o órgão que está associado ao problema da 

ansiedade.    

Silva, (2010) enfatiza que é importante o homem está em harmonia com as 

forças da natureza, onde os Chineses chamam de yin e yang duas forças 

complementares opostas na natureza, através dessa harmonia é gerado um 

equilíbrio explanando saúde e o desequilíbrio doença. Além do “Qi”, energia 

denominada pelos chineses, é ela quem comanda o equilíbrio.    

No estudo de Ferraz; Campo e Widerski, (2014) dizem que a o tratamento 

feito com acupuntura tem se mostrado um fantástico método alternativo na 

terapêutica de diversas patologias, pois trata o individuo holisticamente, mantendo 

equilíbrio e harmonia corporal. A ansiedade segundo Silva, (2010) não é 

considerada necessariamente patológica é mais compreendida como um fenômeno 

natural quando se está em um grau elevado de estresse e carga emocional 

acumulada. Neste sentido, na visão ocidental, a ansiedade é vista como uma alerta 

ao indivíduo de ameaça interna e externa. Silva, (2010) considera que a ansiedade é 

um fenômeno que está presente na vida do indivíduo ao longo da vida podendo ser 

entendida como um acompanhamento das várias mudanças que ocorrem ao longo 

da vida.       

Na visão de Santos; Sporetto e Pinheiro (2011) a medicina tradicional 

Chinesa é caracterizada por um sistema médico integrado além de ser arquitetada 

nas ressalvas da natureza e nas permanentes mudanças que ocorrem. Eles trazem 

ainda que qualquer desacerto, bloqueio estagnação do fluxo energético é a principal 

origem das desarmonias.  

Nesta perspectiva, é plausível dentro da acupuntura através dos pontos 

meridianos, o reequilíbrio das emoções, e o desbloqueio trazendo melhoras 

consideráveis ao individuo que está fazendo essa terapêutica.  

  

Quadro 4 – Medicina Chinesa 

ARTIGO AUTOR SINTESE 

Art. 02 NASCIMENTO, 

Alexandro Holanda do. 

A uma interligação entre a medicina Chinesa e a psique 

humana. A atuação das emoções e suas fases interferem 

diretamente na vida psíquica e física do individuo, a 
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atuação da acupuntura no diagnostico energético abrange 

estados físicos psíquicos e emocionais. Salienta-se 

entender o ser humano em sua totalidade e tratar suas 

patologias é um avanço na qualidade de vida e nos 

resultados diretos e na saúde. 

Art. 09 SOUZA, Eduardo 

Alexander Amaral de; 

LUZ, Madel 

Therezinha. 

A aculturação da medicina chinesa nos países ocidentais 

a partir da década de 1970 tem criado questionamentos 

sobre sua eficácia, validade e possibilidades de atuação. 

A pesquisa em medicina chinesa é um desafio 

metodológico que tem sido fundamentado em ensaios 

clínicos estatísticos. Neste artigo, elabora-se uma análise 

crítica dos problemas resultantes da aplicação de 

metodologias científicas comuns à biomedicina na 

pesquisa em medicina chinesa, propondo reorientações 

em suas diretrizes. 

Art. 10 ROCHA, Sabrina 

Pereira; GALLIANG, 

Dante Marcello 

Claramonte. 

Quando eu comecei a estudar acupuntura e que eu vi o 

resultado, eu percebi que, realmente, a acupuntura era 

muito eficiente, de grande importância, e que poderia ser 

usada sem necessidade de rompimento com a medicina 

ocidental; desta forma, eu poderia fazer uma associação 

muito mais interessante... por exemplo, um indivíduo com 

pneumonia, se for tratado com antibiótico, ele melhora, 

mas, se for tratado com antibiótico e acupuntura, as 

respostas são muito melhores, a recuperação é muito 

mais rápida, melhor, com menos sofrimento e menos 

agressão até mesmo pelo próprio medicamento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Nesse aporte da pesquisa buscou-se entender qual o papel da medicina 

chinesa e como suas propriedades vêm originando ações positivas no ramo da 

saúde. A medicina chinesa tem uma abrangência significativa além de uma 

conotação simples, entretanto muito sofisticadamente ela aborda cinco elementos 

(Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água). 

Nesta perspectiva Nascimento (2013) relata que a medicina tradicional 

chinesa tem a doença como desequilíbrio que pode ser investigado além do físico, 

com a prática da acupuntura que é uma técnica ainda vista no Brasil como uma 

terapêutica complementar, entretanto tem contribuído para o entendimento nas 

questões existências e na saúde dos indivíduos. 
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Para Zhu Ming (2009) a medicina tradicional Chinesa foi descoberta a mais de 

2000 anos, neste período uma parte de sua cultura foi lançada pelo mundo 

ocorrendo uma troca mutua de conhecimento. É importante ressalvar que sua 

ciência mesmo sendo nova no ocidente baseia-se em observações clinicas. Dando 

continuidade a medicina Chinesa ver o corpo através da energia chamada “Qi” que 

move todo o universo e também os seres humanos. 

 Rizzo et al., (2010) relatam que mesmo com o seu avanço da MTC, ainda 

são poucos os registros de como se difundiu tal ciência, isto porque, existe uma 

considerável dificuldade de aceitação pela sociedade. 

Segundo Huihe et al., (2010) para o bom funcionamento do corpo é 

necessário existir uma dinâmica entre os dois termos, obter e transformar. Não a 

existência sem a integração de ambos. O método da doença no corpo através da 

MTC ocorre quando a harmonia existente entre os regentes do universo se encontra 

em desarmonia, dividindo-se em duas porções: anti-patogênica e patogênica. “O 

anti-patogênico pode ser classificado como sendo “yin” fluido e “yang” energia e o 

patógeno sendo como a doença manifestada pelo desequilíbrio de um regente ou de 

outro”. 

Rocha e Gallian (2016) trazem que ao entrevistar o Dr. Evaldo Martins foi 

possível ancorar as informações sobre a acupuntura no Brasil no final da década de 

50 e as outras décadas subsequentes. É neste período em que se tem a abertura da 

Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental, citam que houve que varias 

conversas em congressos para definir se a figura médico ou a figura indivíduo 

realizaria a acupuntura, com sensatez apoiou a ideia de que quem deveria fazer a 

acupuntura é quem sabe, seja ele médico ou não. 

 

Quadro 5 – Eficácia do tratamento da ansiedade com acupuntura.  

ARTIGO AUTOR SINTESE 

Art. 06 VALERIO Juliana 

Lima et, al 

O transtorno de ansiedade generalizada é comum em adultos 

e é grande o impacto negativo na vida das pessoas 

acometidas. A auriculoterapia é uma das técnicas mais antigas 

da Acupuntura, existindo documentos que datam de 500 a 300 

a.C.Trata-se de uma técnica utilizada para o diagnóstico e 

tratamento de desequilíbrios corporais e patologias. 

Art. 08 SILVA, Emiliana 

Domingues, Cunha 

Virtudes atribuídas às terapias complementares,como 

abordagem holística e centrada nos pacientes e estímulo à 
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da; TESSER 

Charles Dalcanale.  

auto cura, vêm sendo valorizadas e podem, em tese, atenuar a 

excessiva medicalização social hoje vigente. Dentre elas, a 

acupuntura destaca-se pela institucionalização e aceitação 

progressiva. 

Art. 11 MACHADO, Marcia 

Maria Tavares; 

OLIVEIRA, Jessica 

costa de; 

FECHINE, Álvaro 

Diógenes Leite. 

Acupuntura define que as funções orgânicas dependem de um 

equilíbrio entre corpo e meio externo. Desta forma, a 

acupuntura propõe que a saúde está diretamente ligada às 

funções psiconeuro-endócrinas, às características herdadas e 

a fatores como nutrição, hábitos de vida, clima e qualidade do 

ambiente, entre outros. Rompe, assim, com a visão 

fragmentada do corpo humano e com a unicausalidade das 

enfermidades. 

Art. 12 ARAUJO, Sonia 

ReginaCassiano 

de;MELLO, Marco 

Túlio de; LEITE, 

José Roberto. 

A relação entre os efeitos benéficos do exercício físico e os 

transtornos do humor é apontada em diversos estudos que 

abordam os benefícios psicológicos da prática regular de 

atividades físicas. Porém, os estudos que tentam investigar os 

efeitos e mecanismos pelo qual o exercício físico pode 

promover melhoras psicológicas e fisiológicas nos transtornos 

de ansiedade ainda são bastante reduzidos. 

Art. 13 PRADO, Juliana 

Miyuki; 

KUREBAYASHI, 

LeoniceFumiko 

Sato; SILVA, Maria 

Júlia Paes da. 

A auriculoterapia, ou acupuntura auricular, faz parte de um 

conjunto de técnicas terapêuticas baseadas nos preceitos da 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Acredita-se que tenha 

sido desenvolvida juntamente com a acupuntura sistêmica que, 

atualmente, é uma das práticas orientais mais populares em 

diversos países e tem sido amplamente utilizada naassistência 

à saúde, nos aspectos preventivos e curativos.  

Art. 14 SILVA Valeria 

Abecassis; MEJIA, 

Dayana Priscila 

Maia. 

Nos dias atuais a acupuntura tem se destacado na sociedade 

como uma técnica bastante eficaz nos casos de ansiedade, ela 

não é uma técnica que propicia curas milagrosas de nenhum 

tipo de patologia que se pretende tratar, em vez disso, é 

possível tratar inúmeras doenças e aliviar muitas dores e deve 

ser enfatizado que também é um tratamento preventivo, ou 

seja, a acupuntura pode ser aplicado em um indivíduo sadio, 

para estimular seu sistema imunológico, suas energias, 

permitindo assim prolongar seus períodos de bem-estar e de 

saúde 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

De acordo com as pesquisa dos autores, Valério, Levinski, e Zerbinatti, (2012) 

realizou um estudo sobre o efeito do uso de medicamentos no transtorno de 
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ansiedade generalizada em comparação com o tratamento da auriculoterapia. 

Através desse estudo eles compararam que o efeito dos medicamentos causa 

sonolência, na maioria das vezes insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade 

entre outros sintomas. Sendo que é mais lucrativo e benéfico o paciente se 

submeter à técnica da auriculoterapia por ser um procedimento que não necessita 

de internamento, além de ser pouco invasivo. 

A abordagem feita no artigo de Domingues e Charles, (2013) é de grande 

relevância sobre a atuação da acupuntura no SUS, na atenção primaria e 

secundaria, e a importância dos profissionais acupunturistas entre ele os Biomédicos 

na vida dos pacientes. São citadas no artigo as falas dos pacientes sobre suas 

melhoras com o tratamento da medicina tradicional Chinesa e a medicina alternativa 

complementar, destacando a acupuntura como melhor tratamento pra dores e 

também psicológicos.  

Foi citado pelos autores que a acupuntura pode ser um procedimento 

complementar sendo substituído até mesmo pelos fármacos, confirmando os 

resultados dos pacientes submetidos a esse tratamento.  Às vezes é desfavorável 

por exigir deslocamento e tempo do paciente já que demanda a aplicação de 

agulhas, em relação a medicamento podendo ser administrada em casa. Embora 

aos alcances da acupuntura, este tratamento pode ser alternativo ou ajudante na 

redução do uso de quimioterápicos. É mencionado por vários autores que a 

acupuntura proporciona benefícios em múltiplos problemas simultaneamente.   

Entretanto Machado et al., (2012) e Silva, (2010) concordam que o corpo 

devem está em equilíbrio, ressaltando a inter-relação da acupuntura com a saúde 

onde está ligada com as funções psiconeuroendócrinas, fatores hereditários, estilo 

de vida, até mesmo a qualidade do ambiente, na visão desses autores essas causas 

interferem no hábito de vida causando a ansiedade. 

Cabe ressaltar que o autor dentro de sua pesquisa relata que nos países ricos 

as maiorias das pessoas optam por um tratamento com produtos naturais, julgando 

ser mais seguros. E que nos países em desenvolvimento, 80% da população recorre 

a medicina tradicional não só pela questão da cultura ou até mesmo pela falta de 

escolhas e sim pelos cuidados primários de saúde, ressaltando o custo baixo do 

tratamento com a acupuntura e a rotina cansativa por meio de exames . 

Sabendo da importância que o exercício físico traz pra saúde devido o 

aumento da rotina de trabalho excessiva como, o avanço tecnológico, pressão 
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social, políticas e econômicas que tem contribuído não só para o transtorno da 

ansiedade, como também a depressão. Araujo et al., (2007) apresenta em seu artigo 

os benefícios que a prática regular de exercício físico aeróbicos pode produzir não 

só efeitos ansiolíticos como antidepressivos, protegendo o organismo dos efeitos 

prejudiciais do estresse na saúde física e mental.  

Outros autores destacando André, (2010) também cita sobre o quadro 

evolutivo do transtorno da ansiedade sendo considerada prejudicial quando atinge 

graus elevados e contínuos.  

Salles e Silva, (2012) foi analisada através de uma pesquisa do Inventario de 

Diagnóstico da Ansiedade Traço-Estado à possibilidade de localizar precocemente 

indivíduos ansiosos por meio da íris. Através dessa analise foi avaliado como um 

instrumento fundamental no conhecimento físico e emocional de todas as pessoas. 

O autor conceitua a Írisdiagnose como a ciência que permite identificar por meio da 

íris os aspectos físicos, emocionais mentais do individuo. O artigo traz a importância 

de combater esse sofrimento, o comportamento ansioso gera sérios problemas, e 

detectando o quanto antes o risco desse transtorno melhor será pra esse individuo.          

Salles, (2012) ressalva a idéia que os individuo com anéis de tensão podem 

encontrar o equilíbrio em atividades como alongamentos, relaxamento, meditação e 

exercícios. 

Silva e Dayana, (2013) faz uma relação entre a ansiedade na visão da 

medicina ocidental e na visão oriental. Enfatizando que ainda não se sabe as causas 

do surgimento da ansiedade, por que para alguns autores ainda é possível fazer 

uma distinção entre uma ansiedade considerada normal e uma ansiedade 

patológica, considerando qualidades de prevenção de vida, e como um sinal de 

alerta sobre uma provável ameaça interna ou externa. Para identificar se é um 

quadro patológico, o indivíduo apresenta o transtorno de ansiedade em uma 

intensidade ou uma duração elevada, a reação na ansiedade normal não é 

desproporcional á ameaça objetiva não envolvendo repressão ou outros 

mecanismos de agitação intrapsíquico, podendo ser aliviada se a situação for 

alterada. O autor destaca que nesses casos os indivíduos apresentam sintomas 

específicos nos campos somáticos, motor, no do humor e no da cognição.  

O tratamento recomendado na medicina ocidental são os antidepressivos, são 

medicamentos controlados, os efeitos colaterais causam sonolência, prisão de 
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ventre, excitação emocional levando ao paciente há uma dependência física e 

principalmente emocional. 

Na visão oriental existe uma diferença notável em relação à ocidental, destacando a 

harmonia e o equilíbrio que o corpo deve está através de um fluxo suave de energia 

denominada “Qi” e um fluxo suave denominada xue. No consentimento desses 

autores a ansiedade é entendida como uma conseqüência de desarmonia do 

espírito. Sendo por excesso ou insuficiência de energia (Qi) ou sangue (xue). 

A forma de tratar ou eliminar a ansiedade é com a inserção de agulhas nos 

pontos específicos, sendo alguns deles: R3, C7, E36, P7, R6, C7, Yintang e como 

complemento a auriculoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração todas as discussões e utilizando a bagagem 

teórica consultada para a realização deste estudo é possível concluir que o 

tratamento da ansiedade pelas técnicas da medicina tradicional chinesa como a 

auriculoterapia e a técnica de agulhamento são eficazes. Informações contidas no 

estudo demostram claramente que a acupuntura tem efeito positivo no tratamento do 

transtorno da ansiedade. Cabe ressaltar que apesar do efeito positivo que esta 

proporciona, há na literatura analisada alguns embates entre a teoria e as 

percepções na utilização da MTC. 

Pôde-se observar que dentre os métodos associados à medicina chinesa, a 

auriculoterapia pode ser usada em todos os tipos de doenças físicas e psíquicas, 

envolvendo uma extensa lista para terapêutica. Partindo como base o reflexo direto 

do cérebro e, consequentemente por todo organismo. Também pode ser indicada 

em para o alivio imediato da dor aguda e/ou crônica, entre outras patologias. 

É importante salientar que a acupuntura tem resposta satisfatória aos 

problemas de saúde, não possui contra indicação, qualquer individuo pode fazer, 

seus benéficos estão relacionados à recuperação do organismo de forma holística, 

através da inferência de procedimentos de regeneração, normalização das funções 

alteradas, reforço do sistema imunológico. Pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é considerada como complemento da medicina moderna.  

Diante do exposto, é plausível afirmar que a acupuntura auricular nos dias 

atuais tem fundamental importância e, é extensamente aplicada em diversas 

doenças, tem sido apontado como um excelente método alternativo na terapêutica 

de distintas patologias, pois sua abordagem ao paciente é absoluto, conservando o 

equilíbrio e a harmonia do corpo.  
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