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Perguntaram a Dalai Lama… 

 

“O que mais te surpreende na humanidade?” 

 

E ele respondeu: 

 

“Os homens… porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para 

recuperar a saúde. 

E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam 

por não viver nem o presente nem o futuro. 

E vivem como se nunca fossem morrer… 

…e morrem como se nunca tivessem vivido.” 
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Resumo 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica que descreve   

aspectos simbólicos do Diabetes Melito tipo2, utilizando como base  para o 

diagnóstico e tratamento conteúdos da  Teoria Psicossomática e  da Medicina 

Tradicional  Chinesa. 

Tem como objetivo ampliar a compreensão diagnóstica e facilitar a 

escolha da técnica a ser utilizada no tratamento do Diabetes Melito e dos 

sintomas de Depressão quando presentes  no quadro clinico. 

A escolha deste tema deu-se por seu o DM2, uma dentre as principais 

causa morte de idosos na população mundial, estando ou não associada a 

doenças cardiovasculares. 

 A presente pesquisa  destaca a atenção no tratamento da Depressão 

em pacientes diabéticos por ser esta patologia um agravante do quadro clinico, 

facilitando o aparecimento de outras co-morbidades e  interferindo 

negativamente no prognóstico.    

Durante a pesquisa o autor  traça um paralelo entre as duas ciências, 

correlacionado   aos aspectos simbólicos e reais que constituem a patologia e 

as dimensões da doença para o psiquismo do indivíduo, neste caso, as 

dimensões da doença e do envelhecer  descrevem  quem é este Ser doente.    

Palavras Chaves: Diabetes Melito, Idoso, Medicina Chinesa, 

Psicossomática  
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Abstract 

 
 

This work is the result of a literature that describes the symbolic aspects 

of Diabetes Mellitus 2, using as a basis for diagnosis and treatment content of 

Psychosomatics and Theory of Traditional Chinese Medicine. 

It aims to enhance the diagnostic understanding and facilitate the choice of 

technique to be used in the treatment of diabetes mellitus and symptoms of 

depression when present in the clinical picture. 

            The choice of this theme was made by her DM2, a leading cause of death 

among the elderly population in the world, whether or not associated with 

cardiovascular disease. 

            This research highlights the attention in the treatment of depression in 

diabetic patients because it is an aggravating the pathology, clinical, facilitating 

the emergence of other comorbidities and negatively affect prognosis. 

             During the research the author draws a parallel between the two 

sciences, related to the real and symbolic ways that constitute the pathology of 

the disease and dimensions to the psyche of the individual, in this case, the 

dimensions of disease and aging describe who is this Being sick . 

 

Keywords: Diabetes mellitus, Elderly, Chinese Medicine, Psychosomatic 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

Glossário 

 

Arquétipo: Arquétipo, na psicologia analítica, significa a forma imaterial à 

qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. C.G.Jung usou o termo para 

se referir aos modelos inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da 

psique. 

Eles são as tendências estruturais invisíveis dos símbolos. Os arquétipos criam 

imagens ou visões que correspondem a alguns aspectos da situação consciente.  

Catexia: Significado emocional para um objeto, idéia ou pessoa 

(concentração de energia psíquica)  

Ego: Parte do aparelho psíquico em contato com a realidade externa 

Libido: Energia Psíquica ou Desejo 

Maternagem: Cuidar, exercer o papel de mãe. 

Mito: de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura. O mito procura 

explicar a realidade, os principais acontecimentos da vida, os fenômenos 

naturais, as origens do Mundo e do Homem por meio de deuses, semi-deuses e 

heróis. 

Psicossomática:  Ciência interdisciplinar que integra diversas 

especialidades da medicina e da psicologia para estudar os efeitos de fatores 

sociais, psicológicos e comportamentais sobre processos orgânicos do corpo e 

sobre o bem-estar do Individuo. 

Qi: Termo Chinês para energia,  matéria e energia se completam 

Reminiscências: Recordações, memória, lembranças. 

Ressignificar: Rever valores, conceitos e comportamentos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
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Shen:  termo Chinês para Mente/Psiquê  e referente ao Zang Rim 

Yin e Yang: Opostos, sendo Yin tudo que  está para dentro, baixo, escuro 

e Yang o que está para fora, claro, forte, alto. 

Conceito regido pela lei da oposição, interdependência, interconsumo e 

intertransformação.  

Zang Fu: termo Chinês para Órgãos e Víceras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução 

A compreensão da correlação entre  corpo e mente permeia a 

existência humana. Os efeitos físicos decorrentes da ação das emoções sobre 

o corpo resultam em estudos que aproximam a ciência ocidental da visão 

unificada do Homem cultivada nas ciências orientais. 

Este ser Bio-psico-social-energético-transcendental,  passa a ser visto 

dentro da sua pluralidade de forma única e indivisível onde a dicotomia entre 

corpo e mente começa  a ser questionada. 

O interesse do autor por este tema deu-se por meio de observações 

comparativas entre adolescentes com neoplasias  em fase terminal e idoso 

saudáveis. 

Tal observação fez o autor pensar na maneira como a vida e a doença 

são  conduzidas. O que faz um jovem desejar morrer e um idoso negociar 

diariamente com  a vida? Aprender a lidar com as limitações da vida e do 

tempo de vida ajuda o Homem a superar dificuldades e encontrar soluções 

criativas durante sua existência. 

O desapego e o desprendimento da matéria (corpo) é o que mantém 

este idoso vivo. O adolescente, que da mesma maneira que o idoso   encara a 

morte como fato real e não hipotético  perde a vida por  prender-se  a ela.  

A doença, segundo a Psicossomática, surge quando um complexo 

psíquico não é nominado e potencializado pela hiperlibidinização dos órgãos 

internos, o que na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) denomina-se 

Estagnação de Qi.  O limiar entre a saúde e a doença encontra-se na catexia 

designada ao complexo. 

A MTC, em suas diferentes áreas, busca o livre fluxo de energia para a 

saúde integral. Mente e corpo são únicos, para os Psicólogos em especial 

estudiosos da psicossomática, a nomeação do complexo e  o re-investimento 

de libido no meio atuam no processo de cura. 
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Para a MTC o surgimento da  doença não se limita a fatores 

emocionais, pode acontecer por fatores internos, externos ou nem um nem 

outro, porém, o padrão  emocional associado à patologia diferencia as doenças 

e seu prognóstico.  Para a Psicossomática, toda doença expressa de forma 

simbólica um complexo não resolvido, elas comportam um significado global 

(comum a todos os seres humanos) e um significado particular que se restringe 

a percepção do individuo em questão sobre o seu meio e sobre  aquilo que o 

afeta. 

Envelhecer de forma saudável é um direito de todo ser humano, 

infelizmente não existe uma formula mágica  para um envelhecer saudável, o 

que existe de fato é a maneira  como  se escolhe viver. As escolhas feitas no 

decorrer da vida definem como o processo de envelhecimento  está ocorrendo, 

estas escolhas estão pautadas na percepção individual. Coisas, pessoas, 

acontecimentos, tudo está carregado de significados simbólicos globais e 

subjetivos. O valor emocional deste estimulo, externo  ou interno, define o que 

vai ser escolhido e quanto esta escolha nos afeta. 

Para o autor, o Diabetes Melito tipo 2 representa um  grande número 

de significados simbólicos em sua concepção  e sintomas, pois tende a surgir 

em um momento em que o individuo está re-significando a própria vida. Trata-

se de uma doença que traz consigo co-morbidades mutiladoras  quando não 

acompanhada corretamente. A compreensão desta simbologia auxilia nas 

escolhas terapêuticas e direcionamento adequado do tratamento, que não 

pode resumir-se no uso  de medicamentos. 

Na parte 2, Um  certo “Ser” que envelhece, o autor descreve o que é 

envelhecer para o corpo e para a psique. Neste capitulo destaca-se a corrida 

contra um novo Ser que surge transformando feições, obrigando o Individuo a 

reavaliar o que é ser velho e  envelhecer,  e o surgimento da Depressão no 

processo de envelhecer, segundo a visão Ocidental e Oriental. 

Na parte 3, Depressão: O Diagnóstico segundo a Medicina Ocidental e 

Tradicional Chinesa, o autor descreve o diagnostico segundo a medicina 

ocidental e MTC, os efeitos físicos da depressão e suas  questões somáticas. 
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 O tema da quarta parte:  Diabetes Melito tipo 2, o autor  esclarece o 

que vem a ser esta patologia, sua etiologia, sintomas e simbologia. A ação das 

emoções no sistema endócrino e os sentimentos que mantém o tipo de 

personalidade Diabética também estão descritos neste capitulo.  

O tema  da quinta e ultima parte:  Diabetes Melito e o movimento Terra 

- Padrões de Desarmonia do Baço (Pi), o autor finaliza descrevendo os 

padrões de desarmonia que causam o DM segundo a MTC, estrutura e 

psicopatologias típicas de indivíduos com desarmonia do Baço (Pi) e as 

indicações de tratamento para as diferentes síndromes que atuam na velhice 

caracterizando DM tipo 2 e Depressão e Hipertensão (comum nesta faixa 

etária).     

Com esta pesquisa, o Autor deseja  acrescentar novas possibilidades 

no olhar terapêutico e facilitar a construção de uma relação empática no 

cuidado com o paciente. O caminho para o envelhecimento não é apenas do 

“outro”, todos nós  envelhecemos. 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo do autor é fazer entender e esclarecer as razões do adoecer 

na Terceira Idade  e detalhar o significado simbólico do Diabetes Melito tipo2  

na velhice  e como o uso da Acupuntura pode contribuir para a involução do 

processo degenerativo da doença e suas co-morbidades,  focando o tratando 

de sintomas depressivos presentes no quadro clinico, estando estes sintomas  

a priori ou a posteriori  do diagnóstico. 

 

1.1.1 Objetivo Específico 

 

Ressaltar a importância da qualidade de vida dos Indivíduos, ela não 

se bastar no conforto material, está basicamente ligada a compreensão das 

próprias emoções, ou seja, no desenvolvimento da capacidade do Controle 

Emocional, o que só e possível quando se inicia um processo de 

autoconhecimento e re-significação. 
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1.2 Justificativa 

O Individuo que não é capaz de entrar em contato com as emoções 

que permeiam seu inconsciente adoece,  transformando  estas emoções 

recalcadas  em sintomas que indicam o que este sintoma de fato  quer dizer. 

O DM tipo 2  e suas co-morbidades  são responsáveis pela segunda 

maior causa morte de idosos no mundo, a própria degeneração do corpo e a 

depressão contribuem para o seu agravamento. 

1.3 Material 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, construída 

com base na literatura Ocidental e Oriental, artigos e pesquisas publicadas em 

sites ou revistas.   
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2.  Um  certo “Ser” que Envelhece 

 

Através dos tempos o Homem paulatinamente viu a possibilidade de 

recomeçar caminhando para tempos cada vez mais distantes da virilidade 

juvenil. A tecnologia, a atenção para saúde primária (qualidade de vida), até 

mesmo a violência social, contribuíram para um aumento considerável no 

número de idosos na população mundial. 

Esta singularidade, ironicamente causada pela evolução, nos remete a 

repensar não apenas no “ser velho”, mas principalmente, no “processo de 

envelhecer”. A possibilidade de acordar e deparar-se com um  outro que não o 

“Eu” pode ser tão assustadora quanto  pensar na idéia de morte. Messy (1993 

p. 33) diz: “Se o envelhecer é o tempo da idade que avança, a velhice é o da 

idade avançada, entende-se, em direção a morte”. Com o avançar da idade  no 

caminho da vida a idéia  de morte  deixa de ser algo hipotético e passa a ser 

fato, a bússola do tempo conta seus últimos grãos de areia. Durante este 

percurso, o que diferencia o tempo que cada um irá demorar para  realizar o 

trajeto  são as escolhas feitas durante o caminho. 

Este percurso deve ser feito de forma serena para que as 

transformações ocorridas neste período possam ser percebidas. 

O que acontece atualmente é o inverso do desejável, o Homem 

envolvido pelo ritmo acelerado das relações, vive de forma automática seu dia 

estressando-se com fatos  que o retira da rotina ou até mesmo com a própria 

rotina. 

No caminho da vida peca-se por entrar em um ciclo vicioso e 

automático, pois tende-se a negar situações conflitantes mesmo sendo elas de  

grande  enriquecimento psíquico. 

Os conflitos surgem na busca por um Ideal de Ego, algo fantasioso 

revestido de representações do que o “Outro” espera deste individuo.  Vive-se 

tentando corresponder expectativas sociais para sentir-se inserido nela. 
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Quando este  Individuo reavalia  sua história percebe que tornou-se um 

conjunto de representações,  e não encontra  em seu  emaranhado de 

reminiscências algo  que seja verdadeiramente seu. 

Perceber-se um “Ser Faltante” no auge da maturidade é resultado de 

toda bagagem que ficou caída pelo caminho, esta bagagem ao mesmo tempo 

em que esvazia o Homem,  constrói um legado, dita seu história. Olhar para 

trás no fim da vida e perceber que deixou marcas e reconhecer  como parte de 

sua história,  possibilita um novo olhar sobre a morte e o morrer. A morte  deixa 

de ser uma infeliz certeza e torna-se um direito. 

 

2.1  O Corpo e o Tempo 

 

 “A dificuldade para categorizar a velhice consiste em que ela não é 

unicamente um estado, mas um constante e sempre inacabado processo de 

subjetivação”. Assim, podemos dizer que na maior parte do tempo não existe 

um “ser velho”, mas um “ser envelhecendo”. 

Delia C. Goldfarb(1998 p.24) 

 

De forma poética o corpo é mais que a prisão da alma, é a 

representação da totalidade do “Eu” nas suas razões bio-psico-social-

energética-transcedental. Trata-se de um corpo que muda constantemente sem 

que o indivíduo possa perceber a sutileza de tais mudanças. 

As transformações vividas pelo corpo, segundo Goldfarb (1998), 

sugerem a idéia do não reconhecimento do “EU” na imagem refletida no 

espelho. Esta imagem não corresponde  as guardadas na memória, de forma 

subjetiva e real,  não se trata apenas de representações, o que o espelho traz é 

a imagem da história deste individuo que pode ter passado sem ser percebida 

uma vez que este não a reconhece. 
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Goldfarb (1998) denomina este momento de estranheza da própria 

imagem de Espelho Negativo, podendo acontecer antes da velhice e fixar-se. 

Este fenômeno anuncia a velhice em termos de estética, acompanhado de 

valores e significados sociais que cada cultura destaca nesta fase da vida. 

Inicialmente a velhice é representada em termos estéticos e 

fisiológicos, porém, nosso psiquismo tenta adaptar este corpo, que até então 

não foi percebido, aos ideais narcísicos de um corpo que precisa ser 

libidinizado. Este momento é descrito por Goldfarb (1998) como sendo de 

grande importância para este Ser que envelhece, a regulação entre o Ideal de 

Ego e o Ego Ideal (3)  pode outorgar a este Homem um lugar de Individuo 

desejado. Goldfarb (1998) ressalta que a tensão agressiva deste período sem 

uma função reguladora adequada pode  precipitar no sujeito as patologias da 

velhice que vão deste a depressão até a demência, variando segundo a 

subjetividade de cada estrutura psíquica. 

As patologias da velhice são os resultados da historia que foi 

construída e que neste momento não é percebida ou suportada pela psique 

deste individuo. Para Goldfarb (1998), neste processo as limitações do corpo 

são anunciadas pela perda da autonomia e independência, colocando frente a 

frente  o desejo de viver e a decadência física de um corpo estranho. O que 

preocupa de fato não é a morte em si, sim, a decadência orgânica, a perda  

paulatina da memória e a fatídica dependência. 

Adoecer torna-se uma saída para este corpo que ainda deseja, mas 

que não atrai o desejo do outro, para Goldfarb (1998) a hipercatexização dos 

órgãos internos evita a angustia de todo um corpo em declínio. 

Esta hipercatexização apresenta um “eu” sofredor, onde a doença 

adquire um valor relacional. Barganha-se o amor e a atenção e recalca-se a 

ausência ou luto não elaborado. Esta ausência refere-se a falta primária que 

está na entrega e doação de libido para o meio, já o luto , são as perdas de 

coisas que acredita-se  um dia ter tido. 
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Um corpo doente é um corpo hiperlibidinizado, que utiliza a doença 

como caminho  para um vinculo afetivo com o outro e até mesmo dar razões ao 

corpo que não corresponde mais aos desejos da psique. 

 

2.2 O Corpo e a Doença 

Seguindo com o pensamento de que adoecer na velhice torna-se uma 

barganha com a vida,  torna-se necessário pontuar o significado simbólico do 

adoecer. 

Adoecer  sob a óptica da psicossomática é a não nomeação, ou seja, 

incapacidade de simbolizar. A psique impossibilitada de entrar em contato com 

algo que foi recalcado transforma esta pulsão em algo tátil para assim ser 

libidinizado e apresentado ao individuo na forma de  doença ou sintomas. 

Segundo  Alexander (1989) sempre que uma emoção é reprimida, ou 

seja, excluída da consciência, constitui-se uma forte tensão crônica sendo esta 

a causa dos sintomas. Em  sua teoria Alexander (1989) afirma a importante e 

impar relação entre mente e corpo, para ele o distúrbio funcional de um órgão é 

causado por um distúrbio emocional crônico ocasionando gradualmente 

patologias físicas irreversíveis. 

Segundo Alexander (1989), as emoções são reprimidas por estarem 

em conflito com padrões da personalidade do individuo, desta forma são 

apresentadas em forma de sintomas, assim, sua expressão direta é aliviada. 

Ele específica o valor das questões emocionais na relação somática 

ressaltando que a configuração dinâmica na qual eles aparecem é mais 

importante que a presença física. Esta configuração apresenta-se de forma 

esquematizada sendo: esforço - agressão competitiva - ansiedade/culpa - 

dependência infantil - sentimento de inferioridade - protesto narcisista contra a 

dependência infantil – supercompensação - esforço. 

O desejo de ser cuidado é posterior ao desejo de ser nutrido, 

acariciado, carregado, satisfeito, elogiado e até mesmo encorajado pelos 

outros. Adoecer torna-se uma válvula de escape perante a dura realidade e a 
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maneira mais sutil  e egoisticamente aceitável de  tornar-se frágil e 

dependente. 

Silva (1994) fala do processo de adoecer como sendo uma escolha  do 

individuo,  que  não sendo capaz de suportar seus conflitos intrapsíquicos, 

torna seu corpo o palco de suas angustias. 

O amadurecimento emocional é uma capacidade a ser desenvolvida 

pelo ser humano, quanto maior sua capacidade  para dar vazão aos conflitos e 

quanto mais preparado ele estiver para suportar a carga psíquica destes 

conflitos, menos irá utilizar-se do próprio corpo para nomear o que não 

consegue simbolizar. 

Segundo Silva (1994), ao adoecer o individuo regride e satisfaz sua 

necessidade de dependência elegendo um órgão simbolicamente ligado ao 

conflito original. 

O processo de adoecer torna-se mais significativo na velhice, pois 

nesta fase da vida o homem tem total clareza da sua condição humana. O 

individuo deixa de ser  “ Sua majestade o Bebê” para reconhecer-se 

simplesmente como homem ou “Ser Faltante”. 

Segundo Silva (1994), esta “falta constante” sentida pelo individuo 

resulta da angustia original, onde a necessidade de poder e prestigio são 

subprodutos da necessidade de amor. Para Silva (1994) esta necessidade de 

tornar-se Deus ou semelhante a ele, está além de um sentimento de 

inferioridade. Esta necessidade é incitada pela assombrosa sensação de 

desamparo e impotência que o mundo impõe. 

A pressão e o ritmo alucinante da sociedade contemporânea 

intensificam esta sensação de desamparo e auxiliam no surgimento cada vez 

maior da doença de base causadora de outras doenças, principalmente senis, 

a  Depressão. 

A Depressão pode originar ou estar concomitante a uma patologia, de 

qualquer maneira sua presença em um quadro clinico diz muito sobre o 
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prognóstico do paciente em questão. Trata-se de uma patologia que atua na 

fonte reguladora do organismo e necessita de uma atenção multidisciplinar. 

 

2.2.1 A Doença segundo a Medicina Tradicional Chinesa 

Doença, segundo a MTC, é a desarmonia no fluxo de Qi em alguma 

parte do corpo  apresentando-se em excesso, deficiência ou estagnação,  em 

um ou mais pontos específicos dos meridianos. Esta desarmonia ocorre por 

influência de fatores internos (Shen – emoções / Yin-Yang), externos (vento, 

frio, calor, umidade, secura, canícula) ou nem um nem outro (epidemias, 

acidentes, excesso de trabalho ou relações sexuais). A desarmonia no fluxo de 

Qi nos meridianos altera a função e tudo que está relacionada  ao  Órgão ou 

Víscera ( Zang Fu), ou seja,  sua função  orgânica e representação simbólica. 

Na MTC, as doenças são classificadas como síndromes e podem estar 

presentes nos Zang Fu como: Síndrome externa/interna, frio/calor, 

deficiência/excesso, Yin/Yang. 

Segundo Campiglia (2004), as emoções são fatores internos de 

adoecimento e podem gerar desarmonia nos Zang Fu causando doenças.  Da  

mesma maneira, a desarmonia dos Zang Fu provoca emoções alteradas. 

As principais emoções estudadas na MTC são: Alegria, raiva, tristeza 

(Melancolia), pesar, preocupação, medo e pavor (choque). 

Campiglia (2004) ressalta que o adoecimento acontece quando o corpo 

perde sua capacidade de adaptabilidade ao meio externo, na Psicossomática 

dá-se o nome de cristalização de comportamento ou perda da flexibilidade 

adaptativa.  Na MTC, este fato pode ocorrer  devido  uma diminuição da 

Energia Vital ou por excesso de agentes patogênicos (Xie ou Energia 

Perversa). 
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2.2.2 Shen e os Zang Fu 

Na MTC  Shen tem a conotação de mente, consciência e espírito. Shen 

engloba o sentido amplo e total de mente e consciência, Shen significa a 

consciência de quem somos em nossas pequenas partes, potencialidades e 

experiências, é um indicador de saúde, é uma das formas de energia do Qi. 

Segundo Campiglia (2004), Shen é o princípio criador, dá origem e 

funcionamento ao corpo e a mente. Shen é o suporte da vida. 

O Shen, segundo a MTC, é formado no momento da união do óvulo 

com o espermatozóide, a união da energia dos pais. Shen é, portanto, Jing ou 

Energia Essencial, que aloja-se em cada Zang Fu desde a concepção. 

Em cada Zang Fu o Shen recebe um nome e características 

específicas, entendê–las  possibilita ao terapeuta  tratar a verdadeira causa da 

doença, seja ela física ou psíquica.  Para Campiglia (2004), as doenças 

produzidas pela mente e pelas emoções têm como tratamento o próprio Shen, 

uma vez que na MTC não existe divisão entre corpo e mente, sendo o Shen 

uma força curativa para as doenças físicas do corpo. 

Para cada um do  Cinco Movimentos existe um Shen, em cada   Zang 

Fu (Órgão e Víscera) existe uma fração da mente consciente, são eles: 

_Shen - movimento Fogo, aloja- se no Coração (Xin): Origem da 

Psiquê, Mente, Consciente, força que mantém a vida e  impulsiona o Qi; 

_Hun - movimento  Madeira, aloja-se no Fígado (Gan): Movimento, 

transformação, capacidade de ir e vir proporciona conotação emocional às 

experiências físicas, possui uma relação estreita com a estrutura de caráter, 

está ligado ao inconsciente pessoal e coletivo; 

_Po - movimento Metal, aloja-se no Pulmão (Fei): Alma corporal, Força 

Egocêntrica regula a homeostase do corpo e representa os aspectos mais 

primitivos  da consciência, é a manifestação do sopro de vida e está 

diretamente relacionado ao Jing e ao Rim, une o alto o e baixo e corresponde 

ao ID da Psicanálise; 
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_Yi - movimento Terra, aloja-se no Baço (Pi): É a intenção e ideação, 

aspecto mental que simboliza o centro do Shen, dá lucidez a consciência e faz  

com que o indivíduo se reconheça, é a compreensão e proporciona sabedoria e 

julgamento, ordem do pensamento;  

_Zhi - movimento Água, aloja-se nos Rim (Shen): Força de vontade, 

capacidade de adaptar-se adequadamente a realidade, desejo ativo de realizar 

algo, vontade passiva de estar vivo. 

 

2.3 Correlação Simbólica entre Arquétipos Mitológicos e o Shen  

no Adoecer 

A compreensão de uma patologia em sua totalidade possibilita ao 

terapeuta dimensionar o potencial da representação simbólica da doença para 

o doente, vislumbrar suas dimensões e catexia torna-se um instrumento 

facilitador no processo terapêutico. 

Cabe ao inconsciente coletivo selecionar um montante simbólico de 

representações do que não é possível para o Ego (Self) nomear. No 

inconsciente coletivo encontram-se os referencias de repetições vividas pelos 

antepassados, independente das experiências pessoais. O Inconsciente 

coletivo é composto pelos Arquétipos que são  padrões sociais de caráter 

mitológico e impessoal,   estão por definição muito próximos aos instintos que 

são os padrões inatos comuns a todos da mesma espécie desde a sua criação 

compreende: mitos, símbolos religiosos, idéia de pai e mãe, herói, idéia de bem 

e mal entre outros. 

Os  cinco principais deuses da Mitologia Grega  relacionam-se de 

forma particular com o Shen e sua a representação no processo do adoecer. 

O arquétipo mitológico de Zeus (Júpiter), representa o Shen presente 

no movimento Fogo   que determina  comando, movimento, alegria, calor, 

consciência, centro da psique. Durante a vida este arquétipo se manifesta de 

forma Yang  ou fálica, é o “brilho nos olhos”, energia e o desejo de viver.  
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O arquétipo mitológico Era (Juno), irmã e esposa de Zeus, representa 

as emoções presente no movimento Madeira. É  o Hun (alma etérea), está 

presente na terra, mas  retorna á presença de seu esposo eterno, media a 

realidade interna e externa. Trata-se de um arquétipo que está presente nos 

olhos, tem como emoção principal a raiva. Esta emoção não significa apenas 

agressividade, está relacionada com a energia de defesa, porém, quando esta 

energia volta-se para o centro do Eu torna-se um fator de adoecimento.  

Durante  a vida este arquétipo, assim como o Hun, se manifesta 

proporcionando tom emocional ás experiências, é a capacidade de 

transformação, mudança, flexibilidade e durante o processo de Individuação é 

o alcance da capacidade de lidar com as emoções, ou seja, Inteligência 

Emocional.   

O arquétipo mitológico Poseidon (Netuno), irmão de Zeus e deus  dos 

Oceanos, representa o Zhi presente no movimento Água. Simboliza o Jing, a 

força de vontade, a mudança, o fim e o começo, o batismo, a origem. A 

emoção deste movimento e arquétipo é o medo, sentimento que paralisa e 

impede sua fluidez. Durante a vida manifestam-se nas aspirações e 

potencialidades, Zhi gera o movimento do Tao, sendo a base para o 

funcionamento do Shen da mesma maneira que o ciclo das águas movimenta o 

ciclo da vida, nascemos na água e a medida que se perde esta água, a velhice 

retrata bem isto com a perda da hidratação cutânea, perde-se a vida.  

O  arquétipo mitológico Deméter (Ceres), irmã de Zeus e deusa da 

agricultura, representa o Yi presente no movimento Terra, ambos simbolizam a 

compreensão, sabedoria e julgamento, faz com que o Individuo reconheça a si, 

é a imagem corpora, Yi é o Centro e alimento do Shen. Campiglia (2004) diz 

que  esta parte do  Shen tem a função de receber, acolher e nutrir, realiza a 

maternagem. Esta  maternagem pode ser boa ou ruim, as escolhas feitas no 

decorrer da vida em busca de acolhimento nem sempre proporcionam uma 

vida saudável. O que comemos, por  exemplo, pode fazer bem ou mal para o 

corpo, proporcionar uma vida saudável ou  causar doenças.     
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Cabe ao arquétipo mitológico Hades (Plutão) a representação 

simbólica do Po presente no movimento Metal.  Hades é o deus do reino dos 

mortos, da Sombra, do Id. Da mesma maneira que o Po, Hades representa os 

instintos primitivos, alma corpórea, que não retorna ao Olimpo,  porém, possui 

uma relação estreita com a vida Celeste. Hades casa-se com Perséfone 

(Proserpina) filha de Demeter (Ceres), assim, mantêm-se hora no mundo da 

escuridão, hora na luz. A representação maior da ligação puro e impuro está  

na observação do movimento do qual o Po faz parte, o movimento metal é 

constituído pelo órgão Pulmão (Fei), que absorve o que há de mais puro, e pela 

víscera Intestino Grosso (Da Chang) que elimina as impurezas, mesmo sendo 

o ar fundamental para a vida é o caminho para a morte, pois o mesmo ar que 

proporciona a vida envelhece o corpo. Durante a vida apresenta-se  como 

caminho para o processo de Individuação, pois o Metal (respiração/calma) 

controla a Madeira (emoções), outra manifestação, ressalta Campiglia(2004), é 

a presença de uma profunda tristeza que leva ao medo, antecedendo um 

momento de mudança, quando não se consegue ressignificar (mudar, 

reavaliar, transformar) o medo paralisa o ciclo de transformação.        

   

3 Depressão: O Diagnóstico segundo a Medicina 

Ocidental e Tradicional Chinesa 

 

3.1 Considerações Gerais 

 

Para entender as bases de um processo depressivo é preciso entender 

os aspectos funcionais da Ansiedade, pois uma Depressão pode ter uma base 

ansiosa. 

A Ansiedade atua em dois extremos: o mínimo necessário para a vida 

e quando em excesso suas características patológicas. Diferentes teorias 

definem Ansiedade, este trabalho direciona o foco para a Ansiedade de base, a 
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mesma que impulsiona o individuo  para vida. Na velhice, a falta de 

expectativas pode ser a fonte causadora da Depressão. 

A Ansiedade pode ser observada como traço da personalidade do 

individuo ou como um estado transitório, ou seja, na pressa em fazer  tudo 

antes que o tempo acabe ou perca-se em um emaranhado de desejos que não 

alcançam o tempo. 

Segundo Goldfarb (1998), o velho reminiscente reage a insuficiente 

estimulação do presente reconstruindo constantemente uma história libidinal, 

esta história pode ser entendida como um trabalho de luto e que o luto 

fundamental a ser elaborado nesta fase é a perda da própria vida. 

Se não é possível elaborar a perda constante da vida não é possível 

entender a possibilidade de recomeço. Para  Silva (1994) a “angústia básica” 

que não pode ser entendida como sensação de desamparo e isolamento, 

reforça o medo de estar só. O medo da separação da figura materna intensifica 

a necessidade de amor e aconchego. Na velhice este caminho é alcançado 

rapidamente por meio da doença, a cristalização de características da 

personalidade impede o individuo de ressignificar sua vida  sendo este 

sucumbido pela Depressão. 

A Depressão representa o núcleo básico dos distúrbios afetivos, pode 

estar antes ou depois de toda e qualquer  patologia sendo extremamente 

significativo no prognóstico da doença desenvolvida. 

O sentimento de tristeza sem justificativa aparente torna-se mais denso 

na velhice, pois a resposta está na história de vida que não foi ressignificada e 

que este Ego fragilizado não suporta. 

O luto a ser elaborado é de uma perda maior, sua a assimilação 

depende de fatores biológicos e culturais que ajudam a formar o elo entre 

psique/emoção e o corpo/biológico. Deprimir-se faz este individuo desligar-se 

da vida em uma despedida paulatina, podendo ou não estar apresentar 

patologias senis. 
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Para Silva (1994), o biológico não é o único a ser afetado, o principal é 

a vontade de viver ou pulsão de vida. O ser humano é regido pelo Princípio do 

Prazer, isto implica vida ou morte, o impulso tende a direcionar-se para onde o 

ego sente-se mais confortável e livre de sofrimento. Entendendo este fato é 

possível te uma visão empática sobre o individuo que na  fase mais avançada 

da vida  tem sua consciência invadida pela vontade de morrer. 

Os efeitos dos distúrbios fisiológicos decorrentes de patologias 

psicológicas agravam-se na velhice. Este corpo necessita mais do que 

substanciais orgânicos, ele necessita de Desejo, estímulos emotivos, pois aos 

poucos, perde-se a força que sustenta este corpo. 

 

3.1.1 O Diagnóstico Ocidental 

 

A   Depressão pode ser de causada por fatores  endógenos ou 
exógenos. 

Segundo Tricktt (1997), uma depressão Exógena é uma reação às 

circunstâncias depressivas da vida, mudança no estado de humor causada por 

privações, perdas, morte, doenças e respostas negativas a expectativas 

pessoais. Tais circunstâncias podem ser insignificantes para alguns seres 

humanos e para outros representar uma mudança existencial. 

O que possibilita a cura é a assimilação dos sentimentos não 

trabalhados, proporcionando assim um retorno libidinal para o meio, que também 

ajuda a aliviar a dor. Ex: Mãe que perde um Filho. Esta mulher pode falar sobre 

o ocorrido por anos ou realizar atividades para aliviar a falta do filho. Este tipo de 

depressão pode ser considerada  necessária, pois é reacional. 

A  Depressão Reacional está relacionada ao  momento de contato com a 

realidade é uma  resposta do organismo para algo que não é aceito, este tipo de 

depressão também é considerada pelos médicos e terapeutas como necessária, 

pois, traz o individuo para realidade e mostra que este ainda preserva algum tipo 
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de contato com o meio. O tratamento depende das doenças associadas e do 

tipo de acompanhamento feito por este paciente. 

Para  Tricktt (1997), a depressão endógena é causada por uma total 

repressão dos sentimentos, gerados por uma percepção contaminada da 

realidade. Esta percepção pode ser do meio ou do próprio “Eu”. É caracterizada 

pela falta de razão/motivo para uma tristeza profunda que faz o individuo 

desenvestir a libido do meio, e não utilizar esta energia nem para o beneficio 

próprio. Os sentimentos mais expressivos neste caso são: a raiva e a culpa, 

estes  sentimentos geram um movimento de autopunição em cadeia. 

Trabalhando com uma estrutura psíquica neurótica pode-se observar em muitas 

pessoas um tipo de depressão mista onde aspectos endógenos e exógenos se 

associam, torna-se uma depressão agitada, onde nem o suposto repouso 

elimina a sensação de angústia latente. Ex: Síndrome do Pânico. 

Ambos os casos depressivos  são caracterizados por uma lentificação e 

diminuição de quase todos os aspectos das emoções e do comportamento: 

velocidade do pensamento e fala, energia, sexualidade e habilidade para sentir 

prazer. A severidade da doença varia amplamente. 

Os principais sintomas de Depressão resumem-se em: 

.Humor deprimido ou perda de interesse, ou prazer por quase todas as 

atividades; 

.Alterações do apetite ou peso, sono e atividade psicomotora; 

.Diminuição da energia; 

.Sentimentos de desvalia ou culpa; 

.Dificuldades para pensar, concentrar-se ou tomar decisões; 

. Pensamentos recorrentes sobre morte, ideação suicida, planos  ou 

tentativas de suicídio. 
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3.1.2 Diagnóstico segundo a Medicina Tradicional Chinesa. 

 

Na MTC existem diferentes tipos de Depressão, porém, todas são 

resultados, ao menos inicialmente, da estagnação de Qi e Xue. A expressão Yu 

em chinês abrange a idéia de estagnação e depressão. 

Maciocia (2006) cita os diferentes tipos de  estagnação de acordo com 

Zhu Dan Xi (1347) que consiste em: Qi, Xue, Umidade, Fleuma, Calor e 

Alimento.  Na visão  Zhang Jing, Yue (1624) sendo: Raiva, excesso de 

Pensamento, Preocupação, Tristeza, Choque, Medo. Distinguindo causas 

físicas de padrões emocionais. 

Segundo Maciocia (2006), Yu como depressão mental está  

relacionada, ao menos inicialmente,  a causas de excesso sendo a estagnação 

do Qi do Fígado (Gan), a patologia principal subjacente a doença, porém, deve-

se considerar que todas as emoções levam a algum tipo  de estagnação de Qi, 

ou seja, a depressão  afeta os Zang Fu  e o Shen. Maciocia (2006) destaca a 

relação entre a Mente (Shen) e a Alma Etérea (Hun), cabe ao Shen integrar o 

conteúdo do Hun, ou seja, emoções e o movimento de “vai-vem” da Alma 

Etérea. Para Maciocia (2006), nos casos de depressão grave existe uma 

desconexão entre Shen e Hun, uma vez com falha em seu livre fluxo, o Hun 

impede o individuo de apresentar sua capacidade criativa e adaptativa. A 

energia vinda do Zhi desempenha papel importante nos processos 

depressivos, a “ Força de Vontade” presente nesta parte do Shen proporciona 

firmeza, entusiasmo e força física e mental. 

Para Maciocia (2006), a depressão na síndrome YU e na síndrome 

Dian são distintas.  Na depressão Dian, trata-se de uma patologia da 

esquizofrenia, sendo uma manifestação maníaco-depressiva, neste caso a 

Fleuma obstrui o Shen e o Hun. Na Depressão Yu, a Fleuma nem sempre está 

presente. As três principais Síndromes Yu são: 

_Síndrome de Lilium: o paciente apresenta-se cansado, “ausente”, 

inquieto, refere gosto amargo na boca, apresenta urina escura e pulso rápido; 
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_Síndrome Zang Zao: o paciente apresenta grande agitação, choro 

constante e refere tristeza profunda; 

_Síndrome Mei He Qi: o paciente refere sentir-se sufocado como se 

estivesse com um caroço de ameixa na garganta. 

Segundo Campiglia (2004) outra maneira de diferenciar as síndromes é 

observar se os sintomas são de uma síndrome de Terra (Yi) ou Madeira (Hun). 

Na depressão atuante no movimento Madeira, a angústia é aliviada com choro, 

já no caso de uma depressão atuante no  movimento Terra, a angústia não 

passa com choro, muitas vezes observa-se ausência de choro e o paciente 

relata sensação de grande vazio.     

Retomando a correlação com arquétipos mitológicos, na depressão os 

deuses presentes são Zeus (Júpiter) enfraquecido, Hera (Juno) dominadora e 

Poseidon (Netuno) inundando em excesso a Terra (Ceres - centro/base). 

Estes mitos em conjunto com o ciclo de geração e dominância da MTC, 

representam simbolicamente a atuação agressiva  das emoções no adoecer 

quando: A Terra (Ceres) enfraquecida por um controle excessivo da Madeira 

(Hera)  não controla a Água (Poseidon) que em excesso apaga o Fogo (Zeus). 

 

3.2 A Razão Fisiológica e as Questões Somáticas 

O Ser Humano é regido pelo funcionamento regular das glândulas, que 

por sua vez, agem com base nas respostas perceptivas do meio em que se 

vive.  

O corpo se movimenta para o ataque, fuga ou repouso mediante as 

respostas que a memória  fornece para determinado estimulo, a catexia 

impressa no que foi observado diferencia a ação atuante como resposta ao que 

foi percebido. 

Segundo Goldfarb (2004), a demência é resultado da impossibilidade 

de lidar com esta emoção, esquecer toda a vida é mais fácil que trazer para a 
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consciência uma emoção há muito tempo recalcada. Para Trickett (1997), a 

ansiedade nascida de um sentimento de culpa constitui fonte de depressão, 

valores recebidos na infância agem de forma voraz na conduta do indivíduo.  

Segundo Trickett (1997), o alto-julgamento é um resultado do confronto do 

desejo com valores adquiridos e desenvolvidos durante a vida. 

Este processo gera  o  sentimento de culpa e mecanismos de defesas 

nocivos para o Individuo na tentativa de adaptar este Ego fragilizado ao meio. 

Segundo Silva (1994), trata-se de um mecanismo de defesa que enseja  

agressão direta ao organismo e denomina-se Mecanismo de Defesa Adaptativo  

Masoquista, este mecanismo serve para aliviar a ansiedade nascida do 

sentimento de culpa originária de um comportamento real ou imaginário  

(Mecanismos de defesa Adaptativos estão descritos no capitulo III parte 3). 

Outro mecanismo de defesa adaptativo citado por Silva (1994) 

observado no adoecer senil é a regressão, pois além de apresentar 

comportamentos próprios da infância denota a impossibilidade  psíquica de 

lidar com conflitos.  

 

3.2.1 Efeitos Físicos e Psíquicos da Depressão 

Segundo Trickett (1997), o individuo deprimido torna-se incapaz de 

ajustar-se aos sentimentos que lhe trazem sofrimento, desligando-os tornando-

se, assim, emocionalmente morta.  

Este conceito traz um significado maior na velhice No processo natural 

da vida humana o individuo caminha lentamente para a morte, os sentimentos 

positivos que deveriam impulsionar este individuo para a vida são desligados 

juntamente com aqueles que geram sofrimento, assim, o agravamento da 

debilidade física causada pela depressão tem seu processo acelerado.     

Para favorecer a compreensão das conseqüências da depressão no 

organismo, o autor, nos próximos  parágrafos, busca esclarece aspectos 
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importantes da estreita relação entre o psiquismo e o Sistema Nervoso Central 

(SNC). 

Silva (1994), descreve este mecanismo correlacionando de forma 

direta estes dois sistemas. O SNC divide-se em periférico e autônomo, o 

Sistema Nervoso Autônomo (SNA) divide-se em ramos distintos sendo eles: 

simpático (excitação) e parassimpático( freio). 

O Funcionamento autônomo dos órgãos internos depende da ação de 

substâncias chamadas catecolaminas, das quais as mais conhecidas são a 

adrenalina e noradrenalina, cuja quantidade no sangue aumenta em situações 

de alarme e excitação. Este comando é feito pelo Hipotálamo em conjunto com 

a glândula Hipófise (coordena  o funcionamento das outras glândulas, juntos 

constituem o sistema límbico, primeira unidade funcional do sistema 

neurológico, centro de alerta e regulação de todo o SNC). 

O sistema límbico mantém permanente relação com o córtex cerebral, 

trocando informações do meio externo com o interno, traduzindo a leitura do 

estimulo que foi percebido, em busca constante por um estado de homeostase. 

Na depressão é como se este processo não estivesse em 

funcionamento, o meio externo não promove estímulos para que este 

organismo reaja, tudo está para “menos”, do apetite á produção de plaquetas. 

Dentre os principais sintomas físicos encontra-se: alterações de humor, 

lentidão nas ações e reações, dificuldade de raciocínio e concentração, insônia, 

constipação, hipotensão  ou hipertensão, hipotermia, fadiga, desinteresse por 

acontecimento do cotidiano. Surgimento de doenças de cunho somático ou 

agravamento das já existentes. 

Quando fatores emocionais são detectados como pano de fundo para 

doenças físicas, o significado simbólico da patologia pela qual o individuo está 

acometido é de extrema importância na interpretação e compreensão de sua 

origem, permanência e prognóstico. 
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O direcionamento desta pesquisa para as conseqüências físicas e 

simbólicas  do Diabetes tipo 2 no idoso, consiste na complexidade de seu 

surgimento, dimensão e principalmente na sua manutenção. Entender os 

complexos que  entravam seus aspectos simbólicos possibilita vislumbrar o 

doente e a doença e a dimensão da fragilidade do Ego que necessita adoecer 

e mutilar-se ao fim da vida.  

 

4   Diabetes Melito Tipo 2 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Diabetes Melito é 

um distúrbio metabólico caracterizado por uma deficiência total ou parcial de 

insulina no sangue gerando um aumento do nível de glicose na corrente 

sanguínea. A Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e promove a 

utilização adequada dos nutrientes. 

A glicose tem que entrar na célula para ser utilizada pelo organismo e é 

a insulina que torna isto possível, sua ausência ou ação diminuída causa a 

hiperglicemia, ou seja, acúmulo de glicose não absorvido pelo sangue. 

Existem diferentes tipos de diabetes, os principais são: tipo 1, tipo 2 e 

gestacional. O diabete tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, trata-

se de uma doença auto-imune caracterizada pela destruição progressiva das 

células do pâncreas, tornando estes paciente dependentes de insulina  

artificial, administrada no corpo por via subcutânea. O diabetes gestacional é 

uma condição de intolerância aos carboidratos, com graus de intensidade 

variados. Sua principal característica é o início ou detecção durante a gravidez, 

podendo ou não persistir após o parto, quando se deve fazer nova avaliação.  

Já o Diabetes tipo 2, conhecido como diabetes do idoso ou do obeso, é 

responsável por um número  de 8 a 10 vezes maio de casos que o diabetes 

tipo 1 segundo artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes.  
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No Diabetes Melito tipo 2 não há destruição de células do pâncreas, 

portanto, há insulina. Porém, essa insulina não atua de forma adequada e 

muito pouco da glicose presente no sangue é aproveitado pelas células. Seus 

sintomas são menos evidentes, podendo passar despercebidos  por muito 

tempo, isto contribui para um diagnóstico tardio onde os sintomas já se 

tornaram complicados. 

Os principais sintomas são: 

_Urinar muitas vezes e em grande quantidade; 

_Sede exagerada; 

_Obesidade ou perda de peso; 

_Aumento do apetite; 

_Desânimo e cansaço; 

_Perda gradativa da acuidade visual; 

_Furunculoses freqüentes; 

_Difícil cicatrização e afecções de pele;     

_Perda de Libido; 

_Hipertensão; 

_Sudoreses, tremores e palpitação; 

_Nervosismo / irritabilidade; 

 _Formigamentos e comprometimento vascular comuns nos membros 

inferiores; 

_ Neuropatias Diabéticas. 
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Fatores que favorecem o surgimento do DM tipo 2: 

_ Idade acima de 45 anos; 

_Parentes de 1º grau diabéticos; 

_Estar acima do peso; 

_Sedentarismo; 

_Colesterol elevado / hipertensão arterial sistêmica; 

_Doenças coronarianas; 

_ Diabetes gestacional anterior. 

Como conseqüência, os sintomas podem evoluir para cegueira parcial 

ou total, IAM, gangrena/amputação, impotência sexual, insuficiência renal e 

infecções generalizadas.     

Sendo a DM uma patologia auto-imune, as relações afetivas, a 

educação, a auto-imagem, estresse e os lutos são fatores determinantes para o 

desenvolvimento desta doença.      

  

4.1  O Idoso e o Diabetes Melito tipo 2 

Estudo publicado pela Archives of Internal Medicine, estabelece um 

vinculo entre diabetes e sintomas de depressão prolongada em homens e 

mulheres acima de 65 anos, mesmo depois de ajustar o índice de massa 

corporal os pesquisadores perceberam que se mantinha um vinculo residual 

entre depressão e o diabetes. Os pesquisadores associaram também o fato 

dos depressivos possuírem um alto nível de hormônio cortizol, que pode levar a 

uma diminuição dos níveis de insulina. 

O tratamento do diabetes no idoso torna-se mais difícil devido às 

condições do próprio envelhecimento. Por esta patologia estar acompanhada 
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muitas vezes de quadro depressivo, o cuidado com higiene pessoal, 

alimentação e principalmente cuidados específicos com os “pés diabéticos”, 

não acontecem de forma adequada, agravando o quadro da doença e suas co-

morbidades. 

O tratamento consiste na adequação alimentar com restrição de 

açúcares, uso de insulina ou medicamento oral com a finalidade de regularizar 

a absorvição  de açúcar pelo sangue, cuidados com a pele e pés, 

acompanhamento terapêutico para minimizar a atuação de fatores emocionais  

no aumento da taxa glicêmica. 

 

4.1.1 A Simbologia do Diabetes Melito Tipo 2 

Segundo Alexander (1989), fatores emocionais  podem influenciar a 

evolução do Diabetes Melito. Para este autor, o individuo suscetível nasce com 

alguma limitação, de um ou outro sistema (nervoso ou endócrino), podendo ter 

seu inicio no nascimento ou ao logo da vida.  

Alexander (1989) afirma que é possível que indivíduos com algum tipo 

de limitação em seus mecanismos reguladores, possam desenvolver 

hiperglicemia temporária sob estresse excessivo, mas não a ponto de sofrerem 

colapso total. E conclui, baseando-se em estudos de Dunbar,  que pacientes 

diabéticos têm mais e maiores dificuldade para substituir seu estado 

dependente infantil por um mais independente e maduro. Estes pacientes  

tendem com maior facilidade a regredir e de modo geral, apresentam uma 

atitude mais passiva e indecisa com forte tendência masoquista. 

O estudo de perfil de Dunbar (1943, cit. Alexander, 1989) revela que a 

doença está mais relacionada com as defesas do que com os conflitos 

propriamente ditos. Em seus estudos, a presença do diabetes estava sempre 

associada  a questões infantis reprimidas, aparecendo sempre que estes 

desejos infantis entravam em conflito com as exigências frustradas do 
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Superego  na busca pelo amor e carinho permanentemente vivenciado no 

arquétipo materno. 

Estudos psicanalíticos citados por Alexander (1989)  realizados no 

Chicago Institute for Psychoanalysis, sugerem que o paciente com diabetes 

possua um conflito básico relacionado com a aquisição do alimento refletindo 

tendências incorporadoras orais agressivas exageradas manifestando-se de 

diferentes maneiras, da recusa do alimento a uma necessidade constante de 

alimentar-se. 

Para Alexander (1989), esta necessidade pode expressar-se em um 

desejo insaciável pelo alimento, na vontade de ser nutrido  e na busca pela 

gratificação nos relacionamentos interpessoais. Manifesta-se também em uma 

identificação exagerada com a mãe, prejudicando consequentemente o 

desenvolvimento psicossexual. No homem, pode levar a bissexualidade e na 

mulher a identificação hostil pode ativar defesas acentuadas com a própria 

sexualidade, principalmente no que se refere às funções reprodutoras.  A 

obesidade no caso da mulher pode referir-se a uma negação do Feminino e no 

homem  a  negação de sua virilidade, impondo-lhe uma condição passiva e não 

masculina. 

Segundo Alexander (1989) o diabetes, como toda doença crônica, 

causa disfunções psicológicas em todo o núcleo familiar, seus medos e 

sentimentos podem tornar-se exagerados, intensificando sua necessidade de 

cuidado e estimulando sua hostilidade., como defesa de tais tensões psíquicas 

podem surgir sintomas de hipocondria e depressão paranóica. 

Para Alexander (1989), o individuo diabético precisa conscientizar-se 

de suas exigências inconscientes e  frustrações, fazendo as concessões  de 

acordo com sua idade cronológica e cultura. 

Para o autor, o paciente necessita terapeuticamente trazer à luz da 

consciência o sentido de gratidão. Alimentar-se e acarinhar-se do que se tem 

sem esperar passivamente,  tornando o retorno da libido investido no meio uma 

conseqüência natural. 
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 O perfil do paciente psicossomático, segundo Silva (1994), é descrito 

como sendo de  indivíduos com grande dificuldade na capacidade de 

simbolizar, apresenta um “pensamento operatório”, não consegue vivenciar ou 

estabelecer vínculos. O concreto é jogado para ao corpo, sendo este, fonte de 

descarga da culpa inconsciente. 

A presença do Diabetes Melito na velhice, considerando sua 

complexidade simbólica, indica não apenas uma fragilidade do ego e seus 

comportamentos cristalizados por valores que não foram ressignificados, 

implicam também  em uma sutileza da expressão do inconsciente por meio de 

símbolos específicos que caracterizam a doença. Encontra-se assim, um corpo 

doente em decorrência de um Ego doente. 

A descrição de seus sintomas amplia a noção da importância simbólica 

do desejo reprimido. A dor psíquica apresenta um Ego que precisa retornar a 

condição de “Majestade Bebê”, pois não consegue ser grato pela sua condição 

humana imperfeita e incompleta. 

A simbologia maior do Diabetes Melito compreende o amor (açúcar) 

que não foi absorvido. Trata-se da energia necessária para manutenção da 

vida, da nutrição, cuidado, energia pós-natal. A progressão das conseqüências  

físicas desta patologia, tornam o individuo gradativamente mais dependente e 

debilitado, mantido   por um mecanismo de defesa adaptativo masoquista. 

 

4.1.2 Compreensão do Significado Simbólico dos Sintomas do DM 

tipo 2 

Poliúria: Um dos primeiros sintomas no Diabetes Melito tipo 2, 

concomitantemente acompanhado de muita sede, está relacionado como 

movimento Água, com o  Zhi e com o sentimento de medo. O elemento Água 

representa passagem, começo, essência da vida, Zhi é a força de vontade, a 

realização. No idoso  este  medo está na própria história  de vida que não pode 

ser mudada, perder liquido é perder a própria essência e todas as 
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possibilidades de mudança. Na teoria de Geração e Inibição, o movimento 

Água (Rim/Bexiga) é inibido pelo movimento Terra (Baço-Pi / Estômago-Wei), 

ou seja, da mesma maneira que de forma simbólica esta Terra não é capaz de 

nutrir a necessidade oral (maternagem) do diabético, não é capaz de conter a 

Água em excesso. Este excesso ativa a contra inibição, onde  a Terra é 

inundada de Água (umidade obstruindo o pensamento), o Fogo é apagado pelo 

excesso de controle (depressão). O medo de morrer em excesso aumenta a 

possibilidade de morte.   

Obesidade ou perda de peso:  A perda de peso, mais comum que a 

obesidade no caso de idosos, explica-se pelo excesso de corpos cetônicos 

acumulados no sangue. Apesar do aumento do apetite o corpo não consegue 

aproveitar as calorias  oriundas dos carboidratos, levando a uma perda 

considerável de peso. Simbolicamente,  estamos falando de um “seio que não 

consegue saciar”. O movimento Terra (BA - E) sofre uma forte inibição do 

movimento Madeira (F-VB), assim, a  Terra encontra-se enfraquecida por nutrir 

em demasia a Madeira (F-VB) e por receber uma contra inibição do movimento 

Água (R-B), tal fato explica o baixo peso e o excesso de reminiscências que 

causam a depressão (desorganização do pensamento por  Umidade e 

imposições afetivas  ligadas a  eles).   

A obesidade por si só é um fator de risco, no geral, perde-se peso com 

a evolução da doença, o contrário acontece devido o sedentarismo e má 

alimentação, mesmo depois do diagnóstico ou, a desarmonia dos Zang  Fu, 

além de causar excesso ou deficiência, causa acúmulo. 

Infecções de pele e dificuldade para cicatrização:  Simbolicamente  

está ligada  com a dificuldade de relacionar-se  com o meio e consigo, torna-se 

a expressão máxima da auto-agressão, pois atinge  a pele, o maior órgão do 

corpo humano. A pele não só significa contato como ligação entre o eu e o 

outro, o que está fora e dentro. Na MTC pertence ao movimento Metal 

(Pulmão-Intestino Grosso) é a união do puro e impuro, sagrado e profano,  da 

vida e morte, sendo o 1º e o último suspiro de vida, é representação máxima 

desta simbologia. O arquétipo mitológico dos  deuses Hades (Plutão), deus do 
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reino dos mortos, tem seu contato com o sagrado casando-se com Proserpina 

(Perséfone), sendo este seu caminho para o mundo  de luz. A preocupação, 

tristeza e o choro, característicos do movimento Metal,  intensificam-se em uma 

depressão típica do movimento  Terra, a desorganização e a catexia dos 

pensamentos do movimento Terra quando em deficiência, gera preocupação, o 

choro constante não traz alivio, só faz aumentar a sensação de vazio. 

Uma das grandes preocupações da classe médica em pacientes 

diabéticos são os cuidados com os pés. O “Pé Diabético”   necessita de 

cuidados específicos, pois a dificuldade de cicatrização,  neuropatias diabéticas 

e  possíveis infecções podem gerar gangrenas e possíveis amputações. 

Quando pensamos em “pé”, automaticamente ligamos ao fato de estar 

e ser autônomo na vida, ser independente. Para o idoso diabético, esta é uma 

das maiores representações de sua dependência infantil, não ficar em pé é 

retornar ao colo materno, aos cuidados da primeira infância. 

Perda a acuidade visual: A visão turva é resultado das alterações no 

cristalino gerado pelas mudanças osmóticas induzidas pela hiperglicemia. Para 

a MTC, os olhos são a aberturas do movimento  Madeira, a raiva característica 

deste movimento e a flexibilidade encontram-se comprometidos em sua ordem 

natural,   a raiva está  alto-dirigida e a flexibilidade enrijecida. Simbolicamente, 

os olhos são a expressão maior da deusa  Hera (Juno) e de toda sua fúria 

dirigida ás amantes de Zeus, expressa a inveja e a paralisia causada por este 

sentimento (a paralisia causada pelo olhar do mito de Medusa também refletem 

esta falta de flexibilidade causada pela fúria). O mais significativo é a própria 

negação da realidade, o que estes olhos não querem ver?     

A inveja gera culpa e raiva, estes sentimentos ativam um mecanismo 

de defesa masoquista, na tentativa constante de adaptar este Ego a realidade.  

O controle excessivo do movimento Madeira sobre o movimento Terra 

que gera uma hipercatexização mnêmica, sendo a reminiscência a grande 

causadora da autopunição.    
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Hipertensão Arterial:  Segundo Maciocia (2006), a descrição da 

hipertensão pela MTC aponta o Fígado (Gan), Rim (Shen) e Baço (Pi), como os 

principais órgão envolvidos nesta patologia. A deficiência do Fígado (Gan) ou 

Rim (Shen), pode gerar subida do Yang do Fígado ou Fogo do Fígado. Por 

outro lado, a presença de formação de Fleuma no Baço torna-se outro 

causador de hipertensão. 

Maciocia (2006)  descreve a formação desta patologia, mas discorda 

do fato do não envolvimento do Coração (Xin), por ser a hipertensão uma 

patologia dos vasos sanguíneos. Se pensarmos na elevação da pressão 

arterial de forma simplesmente simbólica, atuando em conjunto com o DM tipo 

2  veremos um Coração (Fogo)  supercontrolado pelo Rim (Água), ou seja, o 

medo atua sobre a alegria gerando um estado depressivo. A Fleuma presente 

no Baço (Terra) fortalece o Yang do Fígado (Madeira), sendo que a 

hipercatexização dos pensamentos impulsionam a  raiva aumentando o Yang 

do Fígado (Madeira).  

O movimento Madeira representa flexibilidade, não apenas do corpo 

(tendões), pois  dores nas articulações são típicas de pacientes diabéticos,  

neste caso, as emoções que se encontram cristalizadas geram  uma  

significativa estagnação de energia e por fim a doença em si.    

 

 

4.2  As Emoções e o Sistema Endócrino 

O sistema endócrino constitui o conjunto de glândulas  que apresenta 

como característica principal a produção de secreções denominadas 

hormônios, quando lançados na corrente sanguínea têm a função de controlar 

ou auxiliar uma determinada função, no geral outro órgão não necessariamente 

próximo ao que foi produzido.    As principais glândulas são: 
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_Hipófise: localizada na base do cérebro, tem como função principal 

regular todos os outros hormônios, produz dentre outros hormônios prolactina e 

ocitocina; 

_Tireóide: localizada no pescoço produz os hormônios tricodotironina 

(t3) e tiroxina (t4), responsáveis pelo metabolismo como um todo;   

_Paratireóide: localiza-se na região posterior da tireóide, um grupo de 4 

glândulas responsáveis pela retirada de cálcio da matriz óssea; 

_Supra Renal: encontra-se sobre os rins e divide-se em córtex (produz 

glicocorticóides, mineralocorticóides e androgênicos) e medula (produz a 

adrenalina e noradrenalina); 

_Pâncreas: glândula mista, produz insulina, glucagon e suco 

pancreático; 

_Testículos (homem): produz testosterona; 

_Ovários (mulher): produz estrogênio e progesterona; 

_Glândula Pineal: localiza-se no teto posterior do diencéfalo, seu 

funcionamento depende da luminosidade,  produz o hormônio melatonina. 

O funcionamento dessas glândulas é em geral, uma resposta a 

emoção que foi produzida após a percepção, preparando o organismo para agir 

adequadamente ao que foi percebido. 

 

4.3  Sentimentos atuantes no Mecanismo de Defesa Masoquista 

Segundo  Viscott (1982), os sentimentos são resultado da reação 

percebida e descrevem a maneira como o individuo se relaciona com o mundo. 

Em grande parte a realidade vivida deriva das necessidades e expectativas 

individuais, descrevendo uma estrutura psíquica fortalecida ou frágil, e do uso 

constante de defesas.   
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Mecanismo de Defesa do Ego, segundo Silva  (1994), é o meio 

utilizado pela psique para controlar os impulsos inconscientes e adapta-los a 

realidade ou vontade do Superego, para Silva (1994) estes mecanismos 

tornam-se prejudiciais quando utilizados com freqüência, intensidade ou 

quando são por si só nocivos. 

Dentre os mecanismos de defesa destacam-se: recalque, 

compensação, racionalização, idealização, formação reativa, deslocamento e 

sublimação. Os considerados por si nocivos são: projeção, conversão e 

masoquismo (autopunição). 

Os sentimentos refletem a verdade psíquica do individuo em questão, 

Viscott (1982) pontua que os sentimentos são modificados pelas defesas, 

separando o individuo da dor. A energia consumida pelas defesas vai para a 

edificação e manutenção da barreira para a realidade. Já a manutenção do 

mecanismo de defesa adaptativo masoquista depende da presença constante 

de sentimentos ligados a pulsão de morte, este fato explica a necessidade 

constante de autopunição, são eles:   

_Medo:  sentimento limitador, rege o limiar de sobrevivência, impõe 

limites. Sentimento presente no movimento Água, a atuação predominante 

deste sentimento impede a fluidez  e adaptabilidade características desde 

movimento; 

_Culpa: representa a idéia de ser indigno, mau, ou não merecedor de 

algo, inconscientemente faz com que este individuo venha a detestar a si 

mesmo, “boicota-se”  por não sentir-se merecedor. Tornam–se extremamente 

controladores para não ultrapassarem limites auto-impostos. 

_Inveja: este sentimento aponta para o Ego sua “fala”. A dor de não ter 

algo que  completa esta falta é tão avassaladora para o Ego que apenas a 

destruição   do possuidor do objeto invejado cura a dor. Não é o objeto em si 

que causa inveja e sim o que ele representa; 
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_Raiva: exprime a dor de ser atingido emocionalmente. Fere-se o Ego. 

Dentre os sentimentos é o que mais produz reações orgânicas imediatas, 

devido sua força e intensidade. 

  A presença deste mecanismo em pacientes diabéticos está presente 

tanto na mutilação psíquica, causada em geral depressão, e na atuação física, 

ou  seja, nas perdas e agravamentos da constituição corporal. 

Para a psicossomática trata-se de uma patologia que envolve a 

maternagem, responsável por nutrir, cuidar e  apresentar o mundo ou clarear  o 

pensamento. Para a Medicina Chinesa trata-se de um padrão de desarmonia 

do Baço (Pi) ou movimento Terra e seu Shen (Yi),  a desarmonia neste 

movimento   e  em suas funções ocasiona uma   capacidade de nutrir (o outro e 

a si), organizar o pensamento e reconhecer a auto-imagem (Eu, Self). 

Segundo Auteroche (1992) as emoções quando em excesso 

prejudicam o Qi, sendo que : 

_ Raiva: quando em excesso faz o Qi do Fígado (Gan) subir; 

_Pensamento:  excesso de pensamento “ata” o Qi; 

_Tristeza: quando em excesso  o Qi é diminuído; 

_Medo ou Pavor: em excesso produz a diminuição do Qi e relaxamento  do 

esfíncter. 
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5 Diabetes Melito e o movimento Terra - Padrões 

de Desarmonia do Baço (Pi) 

 

5.1 Símbolo Terra 

 

Terra é o planeta em que vivemos, chão que pisamos, solo que fornece 

alimento e sustentação, algo que será incorporado fazendo parte do próprio 

corpo.  

Simbolicamente citando a mitologia grega, Terra é a mãe criadora de 

todas as coisas, Gaia filha do ébano e do Caos, posteriormente representada 

por Ceres,  representa a criação, maternagem. A Terra assim como a Água dá 

a vida  em seus diferentes ciclos. 

Segundo Campiglia (2004) a Terra é a materialização da carne e do 

corpo, a encarnação da existência temporal e parcial, o que limita a vida 

terrena. Campiglia (2004) ressalta a necessidade  da psique de uma estrutura 

egóica para existir, ou seja, o espírito necessita de um corpo. 

A Terra é de natureza Yin, passiva e receptiva. No I Ching, seu 

trigrama Kun tem como característica principal  a devoção receptiva sem ação 

ou objetivos claros, sendo estável receptivo e provedor. 

Na MTC  o movimento Terra permeia  os outros movimentos  por 

permitir a existência de todos. Representa a natureza, o útero e está 

relacionado aos órgãos Baço (Pi) e  Víscera (Fu) Estomago (Wei).   
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5.1.1 Baço (Pi)  

 

O Baço (Pi) enquanto órgão na MTC tem como função, transportar e 

transformar energia vinda dos alimentos, retém o sangue nos vasos, é 

responsável pelo tônus muscular e fator nutricional, controla o pensamento e 

raciocínio e manifesta-se nos lábios. 

O Estômago (Wei) é responsável por digerir o alimento e separar a 

energia que será utilizada pelo corpo. Segundo Campiglia (2004) este Fu está 

ligado a origem do Qi  e Xue e favorece o prognóstico, pois proporciona  a 

capacidade de recuperação do organismo. 

Seu Shen é o Yi  responsável pelas idéias, memória e raciocínio. Yi é a 

ideação e  intenção. O excesso de pensamentos e ruminações pode  turvar a 

energia do Baço (Pi)  

As principais patologias associadas ao elemento Terra (BA-E) são: 

_Alterações digestivas; 

_Distúrbios de nutrição; 

_Obesidade, anorexia e bulimia; 

_Prolapsos e ptoses de órgãos;  

_Hemorragias e edemas; 

_Astenia; 

_Alteração do paladar. 

Sintomas Psicológicos: 

_Depressão; 

_Sonolência ou insônia; 
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_Tendência a sonhar; 

_Dificuldade de concentração/preocupação. 

 

 5.1.2 Personalidade e Psicopatologias ligadas ao movimento Terra. 

Sendo a Terra a detentora da sabedoria do tempo e da vida, 

representa a preocupação da mãe e ligação de dependência dos filhos. 

Para Campiglia (2004), a preocupação presente neste movimento, 

quando em excesso, pode estagnar o fluxo de energia do  corpo desviando o 

foco de si para dar atenção a opinião dos outros. Segundo o mesmo autor, esta 

atitude provoca insegurança e medo de rejeição. Este  individuo passa a apegar-

se ao outro por medo de perder seu afeto e ficar sozinho.a insegurança pode 

ocorrer pelo excesso de atividade mental (pensamentos) deste movimento. 

A descrição da personalidade de feita por Campiglia (2004) retrata um 

individuo introvertido, detalhista, organizados, passivo, pensativo, metódico, 

analítico, lógico, carinhoso critico e racional, podendo tornar-se obcecado e 

rígido. 

Segundo Campiglia (2004), a sabedoria atribuída a este elemento pode 

ser patológica se o individuo não for capaz de agir e colocar-se em movimento. 

A ruminação provoca uma perda de energia provocada pelas conjecturas 

mentais. 

Existem dois tipos de personalidade Terra, o tipo Yin e tipo Yang: 

O tipo Yin perde muito tempo elaborando o pensamento, no geral, irreais 

e repetitivos. No geral sofrem de passividade e sentem-se solitários. Para este 

tipo de personalidade é importante realizar atividade de toque, contato com o 

outro por meio de práticas terapêuticas ou esportes.      

             O tipo Yang cuida ativamente das outras pessoas, faz o tipo 

“Mãezona”, esta personalidade torna-se negativa quando, segundo descrito por 
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Campiglia (2004), passam a impedir o crescimento e amadurecimento das 

pessoas que a cercam, cuidando sempre dos outros deixa de cuidar de si.    

Para este tipo de personalidade é importante passar a cuida de si sem cobrar 

do mundo a retribuição  por seus cuidados. 

Segundo Campiglia (2004) a personalidade da Terra, seja ela Yin ou 

Yang, tem como base relações de dependência, ligação e nutrição. 

Para a MTC e para a  Psicologia, este tipo de personalidade  necessita 

aprender a alimentar-se de comida e afeto, só assim não se sentirão vazias e 

dependentes.  

As psicopatologias associadas ao Baço (Pi) descrevem um 

comprometimento fruto da privação da figura materna ou falta de cuidado na 

primeira infância. São elas: 

_Depressão (sensação de vazio, astenia,  não melhora com o choro); 

_Distúrbio Ansioso de Separação; 

_Distúrbio Boderline; 

_Síndromes Infantins; 

_Distúrbio de Personalidade Dependente; 

_Bulimia e Anorexia  

 

5.2 Padrões de Desarmonia do Baço (Pi).  

O Baço (Pi) e o Estomago (Wei) constituem o movimento Terra, juntos 

recebem e transformam o alimento produzindo o Qi adquirido e participando da 

produção de Sangue (Xue). O Baço (Pi) prefere a secura, enquanto o 

Estômago (Wei) a Umidade. 
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Segundo Auteroche (1992), todas as patologias relacionadas a 

obstrução da digestão e assimilação de alimentos, edemas, sangramento, 

ptoses de órgãos, fraquezas musculares e hemorragias são patologias do Baço 

(Pi) e Estômago (Wei). As síndromes deste Zang Fu (Órgãos e Vísceras) são 

classificadas em Vazio e Plenitude, sendo as Síndromes  Vazias  freqüentes no 

Baço (Pi) e as de Plenitude no Estômago (Wei). 

 

5.2.1 Síndromes 

 Qi de Baço (Pi) e Estômago (Wei) Vazio: caracteriza-se pela perda de 

apetite, ventre dilatado, diarréia, membros cansados, emagrecimento, face 

macilenta. Língua pálida e saburra branca. Segundo Auteroche (1992), a 

deficiência do Baço (Pi) e do Estômago (Wei)  é causada por: má alimentação 

(excesso de açúcar, gordura, alimentos crus), vômitos  e diarréia freqüente, 

ataque do Fígado (Gan) super-controlando o Baço (Pi) e o Estômago (Wei).  

 Yang do Baço (Pi) Vazio:  falta de apetite, boca pálida, membros frios, 

evacuações liquidas. Na mulher ocorre leucorréias brancas e abundantes. 

Segundo Auteroche (1992), esta síndrome é causada por má alimentação, 

excesso de alimentos frios e abuso de medicamentos refrescantes. 

Qi do Baço (Pi) Desmoronado:  apresenta um quadro de  vertigens, voz 

fraca, respiração curta, transpiração espontânea, falta de apetite, dilatações 

abdominais e prolápso anal (em mulher pode ocorrer prolápso uterino). 

Auteroche (1992) descreve esta síndrome como sendo o agravamento da 

síndrome de Vazio do Baço (Pi). 

Baço (Pi) não segura o Sangue (Xue):  esta síndrome tem como 

característica principal  hematúria, hematomas, hemorragias e outras perdas 

de sangue, causadas por enfraquecimento do Qi do Baço (Pi) e após períodos 

de longa doença. Pode estar associada a sintomas de vazio do Qi e Yang do 

Baço (Pi). Segundo Auteroche (1992), excessos de bebidas alcoólicas, 
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açucares e gordura transforma-se em Calor–Umidade, causando acúmulo no 

BA (Pi) e E (Wei). 

Frio no Estômago (Wei):  caracteriza-se por espasmos acompanhados 

de forte dor, são agravadas pelo Frio e suavizadas pelo Calor. Auteroche 

(1992) descreve seus sintomas como: ausência de sede, regurgitação, 

borborigmos intestinais, sua causa deve-se  a exposição do Ventre e do 

Estômago (Wei) ao Frio, ingestão de alimento contaminado, acúmulo de Frio 

no Estômago (Wei) expulsando o Yang.    

Fogo no Estômago (Wei):  nesta síndrome o paciente apresenta dor, 

sede, preferência por bebidas frescas, propensão a emagrecer, hálito fétido, 

gengivites, obstipação. A causa é descrita por Auteroche (1992) como sendo: 

período de excitação psíquica transformada em Fogo, potencialidade Yang da 

víscera muito forte, Calor perverso de origem externa. 

Estagnação de Alimento: caracteriza-se por eructações e vômitos 

ácidos, evacuações pastosas, saburra espessa e gordurosa, nojo do alimento. 

Esta síndrome tem como causa a estagnação do Qi do Fígado (Gan) causado 

por excesso de bebida alcoólica. 

Deficiência do Yin do Estômago (Wei):  Esta síndrome é descrita por 

Auteroche (1992) quando existe a presença de agitação ansiosa, secura na 

boca e língua, fome, mas sem vontade de comer, sensação de plenitude no 

Estômago (Wei), oliguria.  Surge no período terminal de doenças febris, pode 

ser causada por um excesso de Calor no Pulmão (Fei) e Estômago (Wei) e 

perda dos líquidos orgânicos (Yin Ye).    

Segundo Auteroche (1992) as Síndromes  Pi-Wei que 

comparativamente equivalem ao Diabetes Melito da  medicina ocidental são: A 

Insuficiência de Yin e Fogo no Estômago (Wei) e Qi do Baço (Pi) e Estômago 

(Wei) Vazio, estando o Vazio de Qi à priori das outras e   seu surgimento, entre 

outras causas, deve-se ao ataque do Fígado (Gan) neste Zang Fu.  
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6. Indicação de Tratamento 

 

6.1 Síndromes  do Baço (Pi) e Estômago (Wei).  

 

As Síndromes selecionadas a seguir  relacionam-se com Diabetes 

Melito na Medicina Ocidental. 

.Vazio do Qi do Baço (Pi) e Estômago (Wei): o tratamento tem como 

objetivo  aumentar o Qi e fortalecer o Baço (Pi). 

Pontos de Acupuntura: B20 (Pishu), B21 (Weishu), E36 (Zusanli), BA9 

(Yinlingquan), BA6 (Sanyinjiao)  e F13 (Zhangmen). 

 .Insuficiência de Yin do Estômago (Wei): o tratamento tem como 

objetivo  tonificar e umedecer o Yin do Estômago (Wei). 

Pontos de Acupuntura: PC6 (Neiguan), VC12 (ZhongWan), B20 (Pishu), B21 

(Weishu), BA6 (Sanyinjiao), E44 (Neiting). 

.Fogo no Estômago (Wei): o tratamento tem como objetivo refrescar o 

Estômago (Wei) e dispersar o Fogo. 

Pontos de Acupuntura: PC6 (Neiguan), BA4 (Gungsun), VC12 (Zhongwan), 

E25 (Tianshu), E36 (Zusanli), E44 (Neiting). 

 

6.2 Sintomas de Depressão 

As Síndromes  que causam Depressão  diferenciam-se em causa e 

fase da vida onde ocorre seu surgimento. Para este trabalho, o Autor 
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selecionou as que se manifestam na meia idade  e na velhice pois  relacionam-

se de forma direta com esta pesquisa. 

  Estagnação de Sangue (Xue) Obstruindo a Mente (Shen):                               

Surge em pacientes acima de 40 anos, o paciente apresenta ansiedade e 

agitação. Esta Síndrome é causada por raiva reprimida, preocupação ou culpa 

de longa duração. O objetivo do tratamento segundo Maciocia (2006) é acalmar 

a Mente (Shen), nutrir o Sangue (Xue) e eliminar a estagnação.  

Pontos de Acupuntura: 

PC6 (Neiguan), B17(Geshu), BA10 (Xuehai), VC14 (Juque), C5 (Tungli), BA6 

(Sanyinjiao), F3 (Taichong), VB15 (Linq), VG20 (Baihui), utilizar pontos de 

sedação, exceto para VG20 (Baihui). 

Estagnação de Qi com Fleuma: O “vai e vem” da Alma Etérea  está 

restringido, ocasionando  depressão. Surge em pacientes entre 35/45 anos e 

geralmente é proveniente de aflições, tristeza, preocupação e vergonha. O 

objetivo do tratamento segundo Maciocia (2006), é resolver a Fleuma, e 

eliminar a estagnação.  

             Pontos de Acupuntura:  

E40 (Fenglong), VC12 (Zhongwan), BA9 (Yinlingquan), B20 (Pishu),  BA6 

(Sanyinjiao), C5 (Tungli), TA6 (Zhigou), PC6 (Neiguan), F3 (Taichong), VC17 

(Shangzhong), VC15 (Jiuwei), VG21 (Chiending), VG20 (Baihui) técnica de 

sedação exceto para VC12 e B20. 

Deficiência do Yang do Coração (Xin): caracteriza-se por cansaço, 

palpitações, sensação de frio, o individuo  assusta-se com facilidade,  recolhe-se 

na posição fetal. Este tipo de depressão é comum em pacientes de meia idade 

ou idosos. Segundo Maciocia (2006) o objetivo do tratamento é tonificar o 

Coração e acalmar a Mente. 

Pontos de Acupuntura:  

C5 (Tugli), VG14 (Dazhui - moxa), B15 (Xinshu), VC6 (Qihai), E36 

(Zusanli), BA6 (Sanyinjiao), VG 20( Baihui), tonificar todos  os  pontos. 

Deficiência di Yin do Rim (Shen) e do Coração (Xin): caracteriza-se 

por picos de ansiedade no final da tarde, calor dos cinco palmos, inquietação 

mental, dor nas costas, língua vermelha e sem revestimento. A deficiência do 
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Yin do Rim transforma-se em Calor e afeta a mente. É um tipo de depressão 

comum em indivíduos de meia idade ou idosos. Segundo Maciocia (2006) o 

tratamento tem como princípio nutrir o Yin do Rim e do Coração remover o calor 

e acalmar a Mente. 

Pontos de Acupuntura: 

 R3 (Taixi), R6 (Zhaohai), BA6 (Sanyinjiao), R2 (Rangu), R9 (Zhubin), 

B52 (Baohwang), C6 (Yinxi), PC7( daling), DU24 (Shengting), DU19 (Houding), 

Ren15 (Jiuwei) - não tonificar R2, C6 e C7. 

Deficiência do Yang do Rim (Shen):  caracteriza-se por exaustão, 

perda da vontade, sensação de frio, frequência urinária, dor nas costas, falta de 

impulso e determinação, língua pálida e úmida. Segundo Maciocia (20060, a 

depressão causada por deficiência do Yang do Rim provoca uma profunda 

depressa pois afeta diretamente o Zhi do Rim. Ocorre em paciente de meia 

Idade e é ocasiona dor aflições tristeza e medo. O objetivo do tratamento é 

tonificar e aquecer o Rim. 

Pontos de Acupuntura: 

R7 (Fuliu), R3 (Taixi), VC4 (Guanyuan) - todos com moxa. VG4 

(Mingmen), B23 (Shenshu), B52 (Baohwang), B47 (Yanggang), VG20 (Baihui), 

tonificar todos os pontos  

 

6.3 Hipertensão 

Hipertensão em pacientes idosos, em especial diabéticos, é um dos 

principais fatores de causa morte causando IAM ou acidente vascular cerebral 

hemorrágico. 

A hipertensão nesta faixa etária pode ser causada por fatores 

emocionais, doenças renais (em geral em decorrência do processo de 

envelhecimento), doenças endócrinas (DM Tipo 2), doenças cardiovasculares.  

Assim como a Depressão, a Hipertensão Arterial diferencia-se por 

Síndromes (causa e perfil do paciente). 

Na velhice segundo, Maciocia (2006), a Hipertensão ocorre quando: 

Vento do Fígado (Gan): Caracteriza-se por dor de cabeça, tontura, 

vertigem, visão turva, insônia, irritabilidade, rigidez cervical. Se for ocasionada 

por deficiência do Sangue a Língua estará pálida, deficiência de Yin do Fígado 

(Gan) a língua estará levemente vermelha e sem saburra. O objetivo do 

tratamento é eliminar o Vento do Fígado (Gan). 
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Pontos de Acupuntura: 

 F3 (Taichong), TA5 (Waiguan), Ig4 (Hegu), VB20 (Fengchi), DU16 

(Fengchu), Tayang, VB9 (Tanchong)- em caso de def. de sangue do Fígado ou 

Yin do Fígado dever-se utilizar: BA6 (Sanyinjiao), F8 (Ququan), E36 (Zusanli), 

R3 (Taixi), R6 (Zhaohai). 

Fígado (Gan) invadindo o Baço (Pi): caracteriza-se por dor de cabeça, 

irritabilidade, sensação de distensão no peito, catarro na garganta, vontade de 

deitar-se, fezes amolecidas. Língua vermelha nas laterais e pálidas no  centro.  

Trata-se de um tipo de hipertensão que afeta o Aquecedor Médio. 

O tratamento tem por objetivo: eliminar estagnação, mover o Qi, tonificar 

o Baço (Pi) e resolver  Fleuma. 

Pontos de Acupuntura:  

PC6 (Neiguan), TA6 (Zhigou), VB 34 (Yanglingquan), F 3(Taizhong), IG4 

(Hegu), E40 (Fenglong), VC12 (Zhongwan), E36 (Zusanli), BA6 (Sanyinjiao). 

Segundo Maciocia (2006) deve-se tonificar os últimos três pontos e nos três 

primeiros utilizar método neutro.  

Fleuma obstruindo Orifícios e Vasos Sanguíneos: Comum em 

pacientes de meia idade ou idosos, caracteriza-se por peso na cabeça, opressão 

no peito, visão turva, náusea, tontura, entorpecimento dos membros. A língua 

encontra-se inchada e com saburra pegajosa. 

O tratamento segundo Maciocia (2006) tem como objetivo resolver a 

Fleuma e abrir os Orifícios. 

Pontos de Acupuntura: 

 PC6 (Neiguan), PC5 (Jianshi), E40 (Fenglong), BA6 (Sanyinjiao), IG4 

(Hegu), P7 (Lieque), B20 (Pishu), VC12 (Zhongwan), E8 (Touwei) - tonificar 

VC12 e B20, para os outros pontos utilizar método neutro. . 

Deficiência do Yin  do Fígado (Gan) e do Rim (Shen):  trata-se de 

uma hipertensão crônica que apresenta-se combinada com padrões de excesso. 

Caracteriza-se  por tontura, tinido, garganta seca, memória fraca, sudorese 

noturna, olhos secos. Língua sem saburra e vermelha se houver Calor por 

deficiência. O objetivo do tratamento segundo Maciocia (2006) é nutrir o Yin do 

Fígado e do Rim, retirar calor se houver. 

Pontos de Acupuntura:  
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F8 (Ququan), VC4 (Guanyuan), BA6 (Sanyinjiao), R3 (Taixi), R6 

(Zhaohai- tonificar), se houver Calor deve-se acrescentar IG11 (Quchi), PC3 

(Quze- sedando).   

Deficiência do Yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen): este tipo de 

hipertensão também ocorre em combinação com padrões de excesso, 

caracteriza-se por face pálida, micção abundante, edema nas pernas, 

infertilidade na mulher e impotência masculina, redução da libido, cansaço, fezes 

amolecidas, diarréia matinal, sintomas de depressão, desejo de deitar-se. Língua 

pálida e úmida O tratamento segundo Maciocia (2006) tem como objetivo 

aquecer o Yang do Baço e do Rim. 

Pontos de Acupuntura: 

 B23 (Shenshu), VG4 (Mingmen), VC4 (Guanyuan), VC6 (Qihai), R3 

(Taixi), B52 (Baohwang), VC12 (Zhongwan), B20 (Pishu), B21 (Weishu), VC9 

(Shuiefen), E36 (Zusanli), BA3 (Taipai), B25 (Dachangshu- tonificar).  

 

Nota: A observação clinica criteriosa proporciona a seleção correta da 

técnica a ser utilizada.  

As técnicas selecionadas acima estão baseadas nos sintomas e idade 

do paciente.  
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7. Conclusão 

 

Conhecer a origem da patologia em suas razões físicas e simbólicas 

possibilita ao terapeuta uma escolha adequada da  terapêutica a ser utilizada. 

A visão holística sobre o indivíduo contempla as razões contidas  no processo 

de  adoecer e a dimensão da patologia  para o individuo doente.  

Estando o fator emocional a priori ou não do comprometimento físico, 

certamente ele irá atuar de forma decisiva no prognóstico da patologia. 

A  velhice representa para o homem a  fase da vida que determina seu 

fim, por si só  esta representação simbólica bastaria, porém, a individualidade 

contém uma gama imensurável de possibilidades  e subjetivação. 

O natural da vida é envelhecer de forma saudável, a doença pode 

aparecer no caminho quando complexos não resolvidos surgem em forma de 

sintomas e doenças e mantém-se muitas vezes, por ganhos secundários (na 

velhice destaca-se a necessidade de  contato ou infantilização tardia). 

Cabe ao terapeuta   não focar  olhar sobre a na doença,  vislumbrar  

suas causas e representações são fundamentais no processo terapêutico para 

que o fatores emocionais que causaram ou surgiram em decorrência da 

patologia  não  se tornem fatores que possam  protelar o processo de cura. 

O  acompanhamento terapêutico  de um idoso diabético deve 

compreender  a causa,  representação simbólica da velhice e da própria 

doença e suas co-morbidades.  

Os fatores que acompanham o processo natural ou mesmo patológico 

do envelhecimento   necessitam ser contemplados  não apenas como um 

estágio da vida, as dimensões do processo de subjetivação que formam  este 

indivíduo  muitas vezes são a causa e o fator mantenedor da doença e  do 

surgimento de co-morbidades. As técnicas sugeridas nesta pesquisa  
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dependem  da avaliação do terapeuta para  que possam ser selecionadas ou 

combinadas entre  si.      

Com esta pesquisa o Autor constatou a necessidade  primária da visão 

empática na relação terapêutica  para favorecer uma escolha adequada da 

terapia a ser utilizada. Correlacionar  Psicossomática e MTC facilitam esta 

compreensão. 

A  amplitude do olhar e a correlação com outra ciências fortalecem e 

ampliam o leque de possibilidades, favorecendo o entendimentos de todas as 

fases pela qual transita o doente durante seu tratamento e antecipa as 

possibilidades prognósticas. 

Com esta pesquisa o Autor deseja que novos trabalhos relacionados 

com o tema possam ser iniciados ou acrescidos de informação.  

Nenhum  trabalho sozinho é capaz de elucidar este Universo chamado 

Ser humano. 
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