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RESUMO 

 

A elaboração deste trabalho visa demonstrar que no acompanhamento e tratamento da Ansiedade 

podemos disponibilizar de uma técnica milenar a Medicina Tradicional Chinesa. Que conhecida 

com uma ciência autônoma e de comprovada utilidade dentro dos critérios científicos ocidentais e 

que ao utilizar-se do instrumento da Acupuntura o psicólogo ajuda a promover saúde e a prevenir e 

tratar o adoecimento. Para tal objetivo relato um breve histórico da Acupuntura, com seus principais 

conceitos e repercussões no Ocidente, definindo a ansiedade para o Ocidente e para a Medicina 

Chinesa e correlacionando a Ansiedade com a Acupuntura. Na finalidade de permitir ao leitor um 

conhecimento básico necessário para que possa refletir sobre a possibilidade de auxilio da 

Acupuntura no tratamento da Ansiedade. A Psicologia juntamente com Acupuntura permite a 

promoção da saúde tendo em vista uma atuação multidisciplinar. A acupuntura pode auxiliar no 

tratamento da Ansiedade de uma forma a alcançar a integração do corpo e mente. 

Palavras Chaves: Ansiedade, Medicina Chinesa, Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The preparation of this paper demonstrates that the monitoring and treatment of anxiety can make 

available an ancient technique Traditional Chinese Medicine. That known to an autonomous science 

and proven value within the Western scientific criteria and that the use of acupuncture to the 

instrument psychologist helps promote health and prevent and treat the disease. For this purpose 

account a brief history of acupuncture, with its main concepts and repercussions in the West, setting 

the anxiety to the West and to the Chinese Medicine and correlating Anxiety with Acupuncture. In 

order to allow the reader a basic knowledge necessary for you to reflect on the possibility of 

Acupuncture aid in the treatment of anxiety. Psychology along with Acupuncture allows health 

promotion aimed at a multidisciplinary approach. Acupuncture can help in the treatment of anxiety 

in a way to achieve the integration of body and mind. 

 

Key Words : Anxiety, Traditional Chinese Medicine , Psychology 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata-se de estudo qualitativo sobre a Acupuntura no tratamento do transtorno 

da ansiedade. Partiu da seguinte questão: de que forma a Acupuntura pode atuar no tratamento dos 

sintomas resultantes do transtorno da ansiedade?  

O objetivo deste trabalho é de identificar como o uso da Acupuntura atua no tratamento e/ou 

prevenção transtorno da ansiedade. Deste modo, objetivou-se especificamente mensurar a ação 

desta arte milenar em uma paciente portadora de ansiedade grave, observando a possibilidade de 

diminuição de sua expressão emocional e dos sintomas resultantes da mesma, que caracterizam 

mudanças orgânicas ou funcionais, ao longo do tratamento. 

Considera-se importante o estudo do uso da Acupuntura no tratamento do transtorno da 

ansiedade, pois esta arte milenar pode contribuir para o paciente recupere a saúde com a diminuição 

do uso de remédios alopáticos que poderiam resultar no acometimento de outros órgãos ou vísceras. 

Neste sentido, este trabalho pode contribuir com os profissionais da área da saúde na medicina 

convencional e alternativa/complementar. 

 

1.1 -  Acupuntura no Tratamento de Ansiedade     

O estado de ansiedade (Spielberger, 1.981, p. 17) consiste numa reação emocional onde 

estão presentes sensações de tensionamento  muscular (aumento do tônus muscular), sentimentos de 

nervosismo (aumento da excitabilidade celular), apreensão e preocupação, um ensaio sobre o que 

pode dar errado, aliados a um aumento na expressão do sistema nervoso autônomo (ex.: taquicardia, 

sudorese, tremores de extremidades do corpo, dilatação das pupilas, diarreia, náuseas, vômitos, 

hipertensão...) A este processo como um todo Spielberger (1.981, p. 14) denomina tensão e pode ser 

temporário, deixando de ocorrer com o desaparecimento dos fatores que geraram tal situação. Há de 

se notar que existem diferenças individuais relacionadas com a propensão à ansiedade e a sua 

frequência. 

De acordo com um recente boletim epidemiológico nacional do respeitado Centro de 

Controle de Doenças e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos, estima-se que cerca de 3.249.000 

norte-americanos portadores de problemas relacionados à ansiedade utilizam se de alguma 

estratégia terapêutica complementar ou alternativa, sendo que se estima o uso especificamente da 

Acupuntura em torno de 8.188.000 usuários (BARNES et al., 2004).  Estes dados oficiais salientam 

o enorme interesse atual pela integração da milenar prática da Acupuntura – Medicina Tradicional 
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Chinesa aos problemas humanos contemporâneos (WATTS, 1961; NAGAKAWA & IKEMI, 

1982). 

A Medicina chinesa (MC) representa um grande potencial para a prevenção, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas. 

A Acupuntura como um instrumento científico de intervenção médica, psicológica e 

complementar atualmente está sendo cada vez mais desenvolvida e explorada, chegando a se 

mostrar como primeira escolha no tratamento de determinados casos. Conhecemos sua eficácia no 

tratamento da ansiedade, seus benefícios em situações de dores e inúmera outras aplicações. 

Com o objetivo de medir a ação da Acupuntura em pacientes com sintomas de ansiedade foi 

triado, durante um período determinado de dez semanas, um paciente com estes sintomas, 

diagnosticado pelo DSM-IV e submetido à Escala de Ansiedade de BAI. Novas medidas utilizando 

a mesma Escala de Ansiedade foram realizadas após a quinta e a última aplicação de Acupuntura. 

Os resultados mostraram uma diminuição da resposta de ansiedade, confirmando a eficácia da 

técnica. 

 

1.2 - Fatores patológicos na Medicina Chinesa (MC)   

As causas de doença na Medicina Chinesa são determinadas por uma série de fatores. 

Algumas dessas causas são consideradas externas, como nas seis influências nocivas: Vento, Frio, 

Calor, Secura, Umidade e Calor de Verão. Outras causas são consideradas internas, como nas sete 

emoções: raiva, alegria, preocupação, pensamento obsessivo, tristeza, medo e pavor. Outros fatores 

que atuam no desenvolvimento de doenças são dieta, estilo de vida e acidentes.  

Segundo B. Auteroche (1992), Os sete sentimentos (Qi Qing) ou Cinco Movimentos (Wu 

Zhi), alegria, raiva, preocupação, pensamento, tristeza, medo, pavor representam as modificações 

do espírito em reação à percepção de mensagens emocionais transmitidas pelo ambiente. Fazem 

parte da esfera de atividades normal da mente e não são em si próprios agentes patogênicos. Mas 

em seguida a estresses mentais, brutais, extremos, violentos prolongadas ou iterativas, pode 

provocar uma desordem funcional no QI ou no Sangue (Xue) dos Zang Fu e serem a origem do 

aparecimento de uma doença. Um excesso de emoção fere o órgão ao qual corresponde “o excesso 

de raiva” prejudica o Fígado (Gan), o excesso de alegria prejudica o Coração(Xin), o excesso de 

pensamento prejudica o Baço(PI), o excesso de Medo prejudica o Rim(Shen). 

Quando o corpo está saudável, suas várias substâncias e energias estão em equilíbrio 

harmônico, tanto internamente quanto em relação ao ambiente externo. Quando essa vitalidade inata 

http://saude.hsw.uol.com.br/medo.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/balanced-diet-dictionary.htm
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(Qi verdadeiro) e as defesas imunológicas (Wei Qi) estão fortes, é difícil uma doença contraída 

externamente se desenvolver, especialmente se o agente patogênico invasor for fraco. 

  

1.2.1 - Fatores internos: as sete emoções 

As sete emoções básicas relacionadas às funções orgânicas são a raiva, alegria, preocupação, 

pensamento obsessivo, tristeza, medo e pavor. Apesar da conexão mente e corpo ter sido 

reconhecida relativamente há pouco tempo na medicina ocidental, a interação das emoções com o 

corpo físico é um aspecto essencial na Medicina Chinesa.  

Cada órgão corresponde a uma emoção e o desequilíbrio dessa emoção pode afetar a função 

do órgão. Por exemplo, a raiva prolongada pode levar a um desequilíbrio no Fígado (Gan). Ao 

mesmo tempo, desequilíbrios no Fígado (Gan) podem produzir sintomas de raiva que geralmente 

levam a um ciclo auto-perpetuador. Ao discutirmos o aspecto emocional do processo da doença, é 

importante lembrar que é normal sentirmos a gama completa das emoções. 

Uma fonte de desequilíbrio surge somente quando uma emoção em particular é vivenciada 

por um período prolongado de tempo ou com uma intensidade específica. Certamente é importante 

que uma pessoa com problemas emocionais sérios recorra à ajuda profissional de um 

psicoterapeuta.  

Mas, mesmos esses casos, a terapia é mais eficaz quando o desequilíbrio do órgão 

correspondente é ajustado. A Acupuntura é especialmente eficaz no mesmo tratamento de 

desordens emocionais.Mesmo quando ela não é completamente eficaz no tratamento de distúrbios 

físicos quase sempre ela proporciona um estado de paz emocional. 

 

1.2.1.1 - Raiva  

A raiva está associada ao Fígado (Gan). Por sua natureza, a raiva causa o aumento do Qi, o 

que provoca rosto e olhos avermelhados, dores de cabeça e vertigens. Isso coincide com o padrão de 

aumento do chamado Fogo do Fígado Gan). A raiva também pode fazer o Qi do Fígado (Gan) 

"atacar o Baço (PI)", produzindo falta de apetite, indigestão e diarreia, geralmente isso ocorre com 

pessoas que discutem na mesa de refeições. 

Numa visão a longo prazo, a raiva ou frustração reprimida normalmente causa a Estagnação 

do QI e isso pode resultar em depressão ou desordens menstruais. É interessante notar que as 

pessoas que ingerem ervas para liberar o Qi estagnado do Fígado(Gan) normalmente experimentam 

http://saude.hsw.uol.com.br/sistema-imunologico.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/medo.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/acupuntura.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/headache-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/dizziness-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/indigestion-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/diarrhea-dictionary.htm
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surtos de raiva quando a estagnação é liberada. A raiva passa quando o equilíbrio é restaurado. Da 

mesma forma, geralmente a raiva e a irritabilidade são os fatores determinantes no diagnóstico da 

estagnação do Qi do Fígado(Gan). Muitas pessoas ficam aliviadas ao saber que sua raiva tem um 

fundo fisiológico.  

     

1.2.1.2 - Alegria                      

A emoção da alegria está ligada ao Coração(Xin). Uma desordem relacionada à alegria pode 

parecer estranha, já que a maioria das pessoas deseja o máximo de alegria em suas vidas. As 

desordens dessa emoção não são causadas pela felicidade. O desequilíbrio surge quando entusiasmo 

ou estímulos excessivos ocorrem ou boas notícias súbitas chegam como um choque para o sistema. 

Ao avaliar os níveis de estresse, os psicólogos verificam todas as fontes de estresse: 

positivas e negativas. É claro que a morte de um cônjuge ou a perda de um emprego é uma fonte 

significante de estresse. Porém, um casamento ou promoção no emprego, ainda que seja uma 

ocasião feliz, também é uma fonte de estresse.  Uma pessoa que está constantemente saindo, 

frequentando festas e vivendo uma vida de excessos, pode acabar desenvolvendo desequilíbrios do 

coração como palpitações, ansiedade insônia. Uma pessoa com desequilíbrios no coração também 

pode demonstrar sintomas emocionais, já que o coração é o lar do Espírito (Shen).  Uma pessoa 

com sérios distúrbios no Shen do coração pode ser vista conversando alegremente consigo mesma e 

tendo surtos de gargalhadas. Tal comportamento resulta da incapacidade do órgão do coração em 

proporcionar um local de descanso estável para o espírito. Esse tipo de desequilíbrio é tratado com 

Acupuntura ao longo do meridiano do coração. Os tratamentos herbários consistem em fórmulas 

que nutrem o sangue do coração ou yin. Se o fogo do coração perturba o espírito, ervas que limpam 

o calor do coração são usadas. 

 

1.2.1.3 – Preocupação 

A preocupação, uma emoção muito comum em nossa sociedade repleta de estresses, pode 

esgotar a energia do baço. Isso pode causar distúrbios digestivos e acabar levando à fadiga crônica: 

um baço enfraquecido não pode transformar o alimento em Qi de maneira eficaz e também os 

pulmões são incapazes de extrair o Qi do ar eficientemente. Uma pessoa que se preocupa muito 

"transporta o peso do mundo sobre seus ombros", e uma palavra que descreve muito bem como uma 

pessoa se sentem quando o Qi de seu Baço (PI) está fraco é depressão. O tratamento inclui Moxa e 

ervas que fortificam o Baço (PI), o que proporciona à pessoa energia para lidar com os problemas 

da vida em vez de vivenciá-los. 

http://saude.hsw.uol.com.br/coracao.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://health.howstuffworks.com/how-stress-works.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/loss-of-a-spouse-resources-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://people.howstuffworks.com/marriage.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/anxiety-disorders-in-depth.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://health.howstuffworks.com/causes-of-insomnia.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/riso.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/chronic-fatigue-syndrome-in-depth.htm
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1.2.1.4 - Pensamento obsessivo                   

Pensar excessivamente ou obsessivamente sobre um assunto também pode esgotar o Baço 

(PI), o que causa a sua Estagnação. Uma pessoa com essa condição pode exibir sintomas como falta 

de apetite, esquecimento de se alimentar, e inchaço após comer. Com o tempo, a pessoa pode 

desenvolver uma complexão pálida devido à deficiência de Qi do Baço (PI). Eventualmente, isso 

pode afetar o Coração(Xin), fazendo a pessoa sonhar com os mesmos assuntos à noite. Geralmente 

os estudantes são afetados por esse desequilíbrio. O tratamento padrão é usar ervas que tonifiquem 

o Sangue(Xue) do Coração(PI) e o Qi do Baço(PI).  

 

1.2.1.5- Tristeza 

A tristeza ou pesar afeta o Pulmão (Fei), produzindo fatiga, falta de ar, choro ou depressão. 

O tratamento dessa condição envolve Acupuntura para os pontos ao longo dos meridianos do 

pulmão e rim. Normalmente, fórmulas herbárias são usadas para tonificar o Qi ou Yin do Pulmão 

(FeI). 

 

1.2.1.6 - Medo 

A emoção do medo está relacionada com o Rim (Shen)   Essa ligação pode ser prontamente 

percebida quando o medo extremo faz uma pessoa urinar incontrolavelmente. Nas crianças isso 

também se manifesta quando elas urinam na cama, o que os psicólogos associaram com insegurança 

e ansiedade. A ansiedade prolongada devido às preocupações com o futuro pode esgotar o yin, yang 

e Qi do Rim (Shen), o que pode eventualmente levar à fraqueza crônica. O tratamento envolve 

tonificar o Rim (Shen) com tônicos Yin ou Yang, dependendo dos sintomas particulares.  

 

1.2.1.7 - Pavor                                                     

O pavor ou choque é especialmente debilitante para o Rim (Shen) e o Coração(Xin). A 

reação "lutar ou fugir" causa uma liberação excessiva de adrenalina das glândulas adrenais ou 

supra-renais, que se localizam sobre os rins. Isso faz o coração responder com palpitações, 

ansiedade e insônia. O estresse crônico oriundo do pavor pode ser muito debilitante para o sistema 

inteiro, causando uma ampla gama de problemas. O pavor severo pode ter um efeito duradouro 

sobre o Shen do Coração(Xin), como fica evidente em vítimas da síndrome do estresse pós-

traumático. O tratamento envolve psicoterapia, ervas que acalmam o espírito e nutrem o coração e 

rins, e tratamentos regulares de Acupuntura. 

http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/appetite-decreased-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/appetite-decreased-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/urination-bed-wetting-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://healthguide.howstuffworks.com/adrenal-glands-dictionary.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://health.howstuffworks.com/ptsd.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=medicina-chinesa-causas-das-doencas.htm&url=http://health.howstuffworks.com/ptsd.htm
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1.2.2- Fatores não externos e não internos 

1.2.2.1 - Alimentação 

Quando irregular tanto em quantidade, como em qualidade e também em regularidade de 

horários, a alimentação pode ocasionar uma série de distúrbios como: Influência de ingestão 

alimentar: causa fraqueza do baço-pâncreas e do estomago, levando à deficiência do Yin e do 

Sangue (Xue). Excesso de ingestão alimentar: altera os Intestinos e o Estômago (Wei), provocando 

a diminuição do Qi do baço-pâncreas. Alimentação gordurosa, muito condimentada e álcool: geram 

Calor, Umidade e Mucosidade, podendo causar estase de Qi. Alimentação crua e fria: produz Frio-

Umidade Interno, enfraquecendo o Yang do Baço (PI). Abuso de sabores específicos: pode lesar um 

Zang Fu determinado. Alimentação desregrada, sem horário, sem concentração ao comer, etc., 

altera a digestão e o estômago, provocando turvação e obnubilando o Shen. 

 

1.2.2.2 - Fadiga 

Excesso de esforços físicos leva ao Estômago (Wei) de Qi. Excesso de esforço mental 

(pensamento, racionalização) consome o Qi e o Sangue (Xue) e altera o Shen. Excesso de atividade 

sexual debilita o Jing (essência) do Rim (Shen). 

Outros:                   

 Traumatismos. 

 Doenças infecto-contagiosas, epidemias. 

 Intoxicações. 

 Tratamentos com uso de quimioterapias, antibióticos e outras drogas, além do uso de 

fitoterápicos mal indicados. 

Na visão Chinesa, a saúde e a doença são frutos do constante intercâmbio entre o homem e a 

natureza, pois os fatores externos são tão importantes quanto os internos. A integridade física e 

mental de uma pessoa depende do que em Medicina Chinesa se chama “Três Tesouros”; a essência 

ou o Jing, o Qi e a mente ou o Shen e da relação do homem com o seu meio.  

Para manter a saúde é necessária uma boa constituição, que depende da herança dos pais e 

da gestação, um bom ambiente e ainda de uma vida psíquica saudável.  

Quando nos consideramos parte do ambiente em que vivemos, passaremos a ter visão 

ecológica do mundo, pois somos um elemento integrante dessa ecologia. 
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1.3 - Ansiedade e Medicina Chinesa(MC)  

Já na mais remota antiguidade, a Medicina  Chinesa é reconhecida como uma das práticas de 

cura mais antiga e holística que se tem conhecimento. A energia vital (Qi), as energias Yin e Yang, 

e a teoria dos cinco Elementos, provindos da milenar filosofia Taoísta representada por Lao Tsé, 

consideram o ser humano integrado ao universo, e o conceito de equilíbrio um dos principais 

objetivos de suas práticas terapêuticas (TSÉ, 1978; NAGAKAWA & IKEMI, 1982; BLOISE, 2000; 

JONAS & LEVIN, 2001). O homem sofre influência de energias provindas do céu (Yang) e da terra 

(Yin) e seu principal papel é o da transformação destas energias.  

No pensamento chinês, não se pode isolar em fragmentos os sintomas físicos e psíquicos, 

pois ambos vêm de um mesmo conceito integrador de energia vital (Qi), ou seja, queixas físicas e 

psíquicas são ao mesmo tempo um desequilíbrio desta energia fundamental. No principal livro 

antigo sobre MC "Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo" (Huang Di Nei Jing) é 

descrito o diálogo entre duas figuras lendárias da cultura chinesa: o Imperador Amarelo (Huang Di) 

e o médico da corte Qibo. O livro está dividido em 18 volumes e 162 fascículos, compreendendo as 

Questões Simples (Su Wen) e o Eixo Espiritual (Ling Shu). Neste importante cânone de Medicina 

Tradicional Chinesa, já se pode observar passagens que descrevem a ansiedade enquanto resposta 

ao desequilíbrio do homem em relação à natureza, como será descrito nos trechos a seguir. 

O imperador Amarelo perguntou: Disseram-me que nos tempos antigos, quando um médico 

tratava uma doença, ele apenas transformava a mente e o espírito do paciente, a fim de 

extirpar a fonte da doença. Nos dias de hoje, o paciente é tratado internamente com 

remédios e externamente com acupuntura. No entanto, algumas doenças são curadas, mas 

algumas delas não podem sê-lo; por quê? Qibo respondeu: Nos tempos antigos, o povo 

vivia em cavernas agrestes, rodeado de pássaros e bestas; afastavam o frio pelo próprio 

movimento, e se evadiam do verão quente, viviam à sombra. Eles não tinham nenhuma 

sombra no coração por admirar a fama e o lucro, e não tinham cansaço no corpo por 

procurar uma posição mais elevada, por isso, dificilmente se poderia ser invadido pelo mal 

exógeno neste ambiente calmo e tranquilo. Mas, hoje em dia, a situação é diferente; as 

pessoas tanto são perturbadas pela ansiedade interna do coração, como feridas pelas 

dificuldades externas do corpo, juntamente com o descuido do paciente, violentando as 

regras da sequencia do clima das quatro estações, e a friagem e o calor da manhã e da noite 

(...). Acerca da Terapia de Transformar a Mente e o Espírito – Yi Jing Bian Qi Lun. 

(WANG, 2004, p. 90). 

 

Neste trecho fica evidente o distanciamento do homem às leis universais da natureza, como 

o principal motivo para o seu próprio desequilíbrio. Tanto fatores externos (ex. climáticos), quanto 

internos (ex. emoções excessivas) são apontados como os responsáveis pelo adoecimento.  

Quando as energias refinadas dos cinco órgãos sólidos estiverem imersas em um órgão, a 

energia do órgão se tornará estênica e surgirá a doença (...) quando imersa no baço, a 

energia do baço estará abundante em parte e restringe o rim, gerando ansiedade (...). Essas 

são as assim chamadas penetrações. Exposição sobre a Energia das Cinco Vísceras – Xuan 

Ming Wu Qi. (WANG, 2004, p. 145). 
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Nesta outra passagem é descrito o resultado de desequilíbrios nos ciclos naturais de 

movimentação da energia Qi, referindo-se ao desequilíbrio do baço estando associado à ansiedade. 

O terror excessivo e a ponderação, fazem com que o paciente gaste a energia Yin e fique 

instável. O sofrimento excessivo lesa as vísceras internas, fazendo com que as atividades 

funcionais da energia vital se tornem exaustas, gerando a morte do paciente.  A alegria 

excessiva causa a dispersão da energia que não pode mais ser armazenada. A melancolia 

excessiva causa o impedimento e a estagnação das atividades funcionais da energia vital. A 

fúria causa manias e a anormalidade do paciente. O terror excessivo causa o 

transbordamento da energia refinada devido ao desassossego do espírito. As Doenças 

Causadas pelas Atividades do Espírito – Bem Shen. (WANG, 2004, p. 548) 

 

Nesta passagem sobre "As doenças causadas pelas atividades do espírito", mais uma vez fica 

evidente o papel dos fatores internos (emoções) na causa do desequilíbrio da energia Qi, gerando os 

sinais/ sintomas clínicos que serão observados e relatados. 

ROSS (2003) descreve no quadro 1 a relação entre a ansiedade e a teoria dos cinco 

elementos. Na MC, a ansiedade está ligada com os sistemas do Coração e do Rim. Pode estar 

associada com outras emoções do Coração, como agitação, pânico e histeria, mas a ansiedade difere 

da mania no sentido de a ansiedade ser um sentimento desagradável, ao passo que a mania pode 

estar associada com sentimentos de bem-estar e euforia. 

 

1.4 – Ansiedade e medicina ocidental            

Hamilton (1.959. p 50-55), ao apresentar sua escala de ansiedade não apresenta uma 

definição de ansiedade, refere-se apenas a “ansiedade” como um conceito já conhecido e utiliza 

como variáveis representativas da ansiedade o comportamento do paciente durante a consulta como 

o humor ansioso (um contínuo estado de apreensão), tensão (incluindo irritabilidade), medos, 

insônia, mudanças cognitivas (dificuldade de concentração e esquecimento), depressão, sintomas 

somáticos musculares e sensoriais, sintomas cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais, 

geniturinários e sintomas gerais consistindo principalmente de enxaquecas e suores. 

O termo ansiedade é descrito (Spielberger, 1.981, p. 14-17; Kaplan et al. 1.994, p. 545) 

como uma experiência comum ao homem enquanto espécie e caracterizada por uma sensação de 

apreensão, difusa, vaga e desagradável, que pode ser, com frequência, seguida por respostas 

oriundas da estimulação do Sistema Nervoso Autônomo (dor de cabeça, cefaleia, desconforto 

abdominal...). Além de inquietação, vista como dificuldade do indivíduo em permanecer sentado 

muito tempo. Cita ainda, este autor, que “... ansiedade é um sinal de alerta, que serve para avisar 

sobre um perigo iminente”. 
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Spielberger (1.981, p. 17) ao definir ansiedade, a diferencia em duas fases: ansiedade como 

estado e como traço de personalidade. Podendo-se colocar os dois conceitos num continuum onde o 

estado de ansiedade é temporário e desaparece ao se modificar ou desaparecer o(s) estímulo(s) 

eliciador (es) do processo de ansiedade. Enquanto ansiedade como traço de personalidade passa a 

ser uma característica do indivíduo, estando assim, sempre presente. 

O estado de ansiedade (Spielberger, 1.981, p. 17) consiste numa reação emocional onde 

estão presentes sensações de tensionamento muscular (aumento do tônus muscular), sentimentos de 

nervosismo (aumento da excitabilidade celular), apreensão e preocupação, um ensaio sobre o que 

pode dar errado, aliados a um aumento na expressão do sistema nervoso autônomo (ex.: taquicardia, 

sudorese, tremores de extremidades do corpo, dilatação das pupilas, diarreia, náuseas, vômitos, 

hipertensão...). A este processo como um todo Spielberger (1.981, p. 14) denomina tensão e pode 

ser temporário, deixando de ocorrer com o desaparecimento dos fatores que geraram tal situação. 

Há de se notar que existem diferenças individuais relacionadas com a propensão à ansiedade e a sua 

frequência. 

Ansiedade como traço de personalidade refere-se a uma predisposição para experimentar a 

ansiedade, a uma tendência a esperar perigos e ameaças frente à vida. A frequência com que o 

indivíduo experimenta a ansiedade como estado também se relaciona à ansiedade como traço, assim 

sendo, de tanto experimentar estados ansiosos este estado de ansiedade tende a se tornar um modelo 

predominante. Como descreve Spielberger (1.981, p. 4-45) em função de falta de um projeto de 

vida de melhor qualidade, e de mecanismos de defesa inadequados mobilizados contra a ansiedade, 

e como cita Rossi (1.994, p. 63-99) devido à memória dependente de estado; onde nossas memórias 

constituem além das conhecidas memórias emocionais e de dados, de uma memória caracterizada 

pelo tônus muscular, pela quantidade de neurohormônios presentes em cada parte do organismo 

naquele momento. 

Os autores citados, Spielberger (1.981), Goleman (1.995) e Rossi (1.994),  dentre outros, 

concordam que na expressão do quadro de ansiedade ocorre o sentimento de apreensão, a previsão 

da ocorrência de uma situação de perigo e a expressão do Sistema Nervoso Autônomo sobre o 

indivíduo.  
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa de natureza qualitativa foi feita por meio de um estudo de caso que se utilizou 

da Acupuntura sistêmica e de testes psicológicos. Foi analisado o decorrer do tratamento de um 

indivíduo que sofria de transtorno de ansiedade grave para identificar como a Acupuntura atuou nos 

resultados do tratamento. 

Foi utilizado o método experimental intra-sujeitos, onde são comparados os resultados 

obtidos pelo paciente, antes e depois da introdução da variável Acupuntura.  

A ansiedade foi medida utilizando a Escala de Ansiedade de BAI e foi mensurada antes, 

durante e após a aplicação da variável Acupuntura. 

Os resultados na Escala de Ansiedade foram obtidos a partir do relato do paciente sobre a 

intensidade de seus sintomas. 

O controle utilizado foi o resultado da Escala de Ansiedade de BAI obtido antes da 

apresentação da Acupuntura, com o qual os resultados seguintes são comparados. Por isso, utilizou-

se o método experimental intra-sujeitos e a Acupuntura como instrumento para a manipulação da 

ansiedade. A Acupuntura foi aplicada em uma paciente do sexo feminino, que recebeu diagnóstico 

de Transtorno de Ansiedade generalizada segundo os critérios descritos no DSM IV (1.994, p.415), 

anexo I. 

Utilizando como técnica, a Acupuntura Sistêmica, com o auxilio de agulhas para 

Acupuntura sistêmica descartáveis de cabo espiral 0,25 x 30, anamnese, descrito no anexo II e como 

anexo III constará a escala de ansiedade BAI. 

 

2.1 - Escala de ansiedade 

Foi utilizada a Escala de Ansiedade de BAI (Anexo III), para medir o nível de ansiedade da 

paciente, antes da primeira aplicação de Acupuntura, após a quinta aplicação e depois da décima e 

última sessão de Acupuntura. Esta escala consta de 21 itens e mede comportamento ansioso, tensão, 

temores, insônia, sintomas musculares e sensoriais, cardiovasculares, respiratórios, 

gastrointestinais. Foi escolhida por ser de fácil manuseio e conter a maior parte dos sintomas de 

ansiedade descritos no DSM IV. Estes sintomas encontram-se descritos no Anexo I. 

O BAI (Beck Anxiety) foi criado por Beck Epstein, Brown e Steer, em 1988, que descrevem 

o desenvolvimento do instrumento e fornecem informações sobre suas propriedades psicométricas. 

A escala foi construída com base em vários instrumentos de auto-relato, para medir aspectos da 
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ansiedade (Beck & Steer, 1993a ), dos quais foram selecionados os itens que passaram a compor o 

Inventário. O BAI é uma escala de auto-relato, que mede a intensidade de sistemas de ansiedade. 

Na realidade, a mensuração da ansiedade, reconhecida como uma das emoções humanas 

básicas, é de extrema importância, já que sintomas de ansiedade, bem como transtornos de 

ansiedade, podem ser considerados como constituindo “uma das dificuldades principais, 

enfrentados pelos seres humanos” (Raper & Barlow, 1991, p.v apud DSM-IV, 1995).   

Conforme Beck e Steer (1993a), “o BAI foi construído para medir sintomas de ansiedade, 

que são compartilhados de forma mínima com os de depressão”.  O instrumento, criado 

originalmente para uso com pacientes psiquiátricos, segundo o manual, mostrou-se também 

adequado para a população geral, em estudos na Inglaterra, apesar de que sua utilização deve ser 

feita com cautela.  A versão em português foi utilizada em grupos psiquiátricos e não 

psiquiátricos, inclusive em estudantes, e também em trabalhos que envolveram outros sujeitos da 

comunidade. Os dados sobre fidedignidade e validade, baseados em dados das amostras originais e 

apresentados no Manual (Beck & Steer, 1993a apud DSM-IV, 1995), são amplamente satisfatórios. 

Informação a respeito de resultados de estudos com a versão em português será apresentada mais 

adiante. 

O Inventário é constituído por 21 itens, que são “afirmações descritivas de sistemas de 

ansiedade” (Beck & Steer, 1993a, p.2 apud DSM-IV, 1995), e que devem ser avaliados pelo sujeito 

com referência a si mesmo, numa escala de 4 pontos, que conforme o Manual, refletem níveis de 

gravidade crescente de cada sintoma: 1) “Absolutamente não”; 2) “Levemente: Não me incomodou 

muito”; 3) “Moderadamente: Foi muito desagradável, mas pude suportar”; 4) “Gravemente: 

Dificilmente pude suportar”. 

Os itens, incluídos por Beck & Steer (1993a, p 2 apud DSM-IV, 1995), são os seguintes: 1) 

Dormência ou formigamento; 2) Sensação de calor; 3) Tremores nas pernas; 4) Incapaz de relaxar; 

5) Medo que aconteça o pior; 6) Atordoado ou tonto; 7) Palpitação ou aceleração; 8) Sem 

equilíbrio; 9) Aterrorizado; 10) Nervoso; 11) Sensação de sufocação; 12) Tremores nas mãos; 13) 

Trêmulo; 14) Medo de perder o controle; 15) Dificuldade de respirar; 16) Medo de morrer; 17) 

Assustado; 18) Indigestão ou desconforto no abdômen; 19) Sensação de desmaio; 20) Rosto 

afogueado; 21) Suor (não devido ao calor). 

O escore total é o resultado da soma dos escores dos itens individuais. O escore total permite 

a classificação em níveis de intensidade da ansiedade. Os níveis descritos no manual de Beck e 

Steer, com base em pacientes ambulatoriais, não são idênticos aos que devem ser usados com 

pacientes psiquiátricos, na versão em português. 



19 
 

Com base na amostra estudada, Beck e sua equipe recomendam utilizar o Inventário com 

pacientes ambulatoriais, a partir de 17 anos. Na versão em português, há informações sobre 

fidedignidade em outros tipos de grupo, como se verá mais adiante. 

Outra situação que pode ocorrer é de o examinando perseverar, avaliando de forma idêntica 

cada sintoma e, portanto, dando a mesma resposta nos 21 itens.   

Esclarecendo que raramente uma pessoa se sentiria da mesma maneira, em relação a todos 

os sintomas, é importante sugerir-lhe a reconsideração de suas respostas. Ainda que as alternativas 

de resposta oferecidas ao examinando sejam de caráter qualitativo na realidade constituem uma 

série escalar, de 0 a 3 pontos. Assim, para cada item atribui-se um escore individual. A soma dos 

escores individuais representa o escore total, que pode variar entre 0 e 63. 

Em razão da observação de pacientes ambulatoriais com transtornos de ansiedade, a 

classificação da intensidade de ansiedade sofreu diversas modificações de uma para outra do 

Manual. Na edição de 1933, a classificação recomendada é nível mínimo para escores de 0 a 7; leve 

para escores de 8 a 15; moderado, de 16 a 25; e grave, para escores de 26 a 63.  Também os autores 

informam que, segundo dados de pacientes com transtornos de ansiedade, a média dos escores de 

pacientes de sexo feminino é quatro pontos mais elevada que a média de escores de pacientes do 

sexo masculino. Tal diferença deve ser levada em consideração em estudos em que são comparadas 

médias de ambos os sexos.  

Outra observação importante registrada é que a elevação dos escores é inversamente 

proporcional à idade: “pacientes jovens referem mais ansiedade que os mais velhos” (Beck & 

Steer, 1993a, p.5 apud DSM-IV, 1995). Mais adiante, serão analisadas as variações nos escores, 

conforme amostra sexo e idade, quando é empregada a versão em português. 

Como já foi relatado anteriormente, os pontos de corte, calculados com base nos dados de 

pacientes com transtornos de ansiedade, aos quais foi administrada a versão do BAI em português, 

são mais elevados do que os apresentados no Manual de 1993a e constam da Tabela 1. 

Níveis dos escores do BAI, para pacientes psiquiátricos, quando é empregada a versão em 

português: 
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Tabela 1 

 

Nível Escores 

 

Mínimo 

 

0 – 10 

Leve 11 – 19 

Moderado 20 – 30 

Grave 31 – 63  

 

 

Por certo, como salientam os autores, os pontos de corte devem ser considerados conforme a 

amostra e os objetivos de seu uso. Para a triagem de casos com possíveis sintomas de ansiedade os 

limites superiores dos níveis devem ser diminuídos, e, com isso, diminuiria o número de falsos 

negativos. Para obter uma amostra mais pura, em caso de pesquisa, o procedimento contrário 

deveria ser adotado, reduzindo o número de falsos positivos. 

 

2.2 -  Interpretação do BAI 

Ao se examinar a intensidade da ansiedade em pacientes, é sempre conveniente considerar 

que, em pacientes com ansiedade, é extremamente frequente a superposição de sistemas (Cunha, 

Streb & Serralta, 1997). Estudos da equipe Beck, detalhados para o fato de que uma inspeção dos 

sintomas descritos pelo paciente fornece um padrão das queixas auto relatadas, quer predominem 

queixas somáticas (que podem ser consideradas de um ponto de vista médico), quer queixas 

associadas a aspectos de ansiedade subjetiva ou associada ao pânico. 

Portanto, examinar grupos específicos de sintomas, conforme os autores, pode favorecer a 

realização de um diagnóstico diferencial. 
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2.3 - Procedimentos 

Inicialmente a paciente foi submetida a uma avaliação de ansiedade pela Escala de 

Ansiedade de BAI, eleita por apresentar de maneira clara e fácil compreensão para a paciente, os 

sintomas descritos no DSM-IV.(Anexo I), e a Anamnese (Anexo II). A aplicação da Escala de 

Ansiedade de BAI ocorreu em três momentos diferentes: 

a) A primeira medida foi obtida antes de realizar a primeira aplicação de Acupuntura. 

b) A segunda medida foi obtida, logo após a quinta aplicação de Acupuntura. 

c) A terceira medida foi obtida, após ter ocorrido a décima e última aplicação de Acupuntura. 

As aplicações de Acupuntura foram realizadas da seguinte forma: Uma sessão de 50 

minutos, sendo que, 30 minutos para interrogatório e vinte minutos para aplicação das agulhas, uma 

vez por semana, totalizando dez aplicações. 

Foi utilizado o método cruzado, fazendo uso do menor numero possível de agulhas. 

A manipulação de tonificação foi realizada com movimento de rotação brusco de 45 a 90 

graus, e de sedação com movimento de rotação mais calmo, de 180 a 360 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

3. RESULTADOS 

  

No decorrer das aplicações dos testes foi possível identificar resultados positivos em relação 

ao transtorno da ansiedade e dos sintomas generalizados do indivíduo em questão. Os resultados 

obtidos em cada aplicação da Escala de Ansiedade de BAI, constam da tabela 2.  

Resultados obtidos em cada uma das três aplicações da Escala de Ansiedade de BAI. 

Tabela 2. 

 1ª Aplicação 2 ª Aplicação 3ª Aplicação 

Total de Pontos 31 19 8 

Classificação Grave Leve Mínima 

 

Como descrito na tabela 2, observamos os resultados obtidos em cada uma das três 

aplicações. A primeira aplicação ocorreu antes de a paciente ser submetida à Acupuntura.  A 

segunda aplicação foi obtida, logo após a quinta sessão de Acupuntura e a terceira e última 

aplicação ocorreu após a décima e última sessão de Acupuntura. 

Segundo a Escala de Ansiedade de BAI, a pontuação se dá a partir da expressão dos 

sintomas, variando de 0 à 3, onde 0 significa sintoma ausente: 1 sintomas de expressão leve e que 

têm sua ocorrência de modo irregular e durante curtos períodos; 2 para sintomas com expressão 

moderada ocorrendo de forma mais constante e durante períodos mais longos,  exigindo do paciente 

mais esforço considerável para lidar com ela, 3 para sintomas de expressão severa, gerando 

incapacidade permanente.  

A figura 1 mostra a pontuação da Escala de Ansiedade de BAI, obtida em cada uma das três 

aplicações obtidas pela paciente. Onde podemos observar a importante diminuição do sintoma de 

ansiedade medida pela Escala. Com a diminuição de 12 pontos na expressão da ansiedade 

imediatamente após quinta aplicação da Acupuntura, a paciente continua apresentando melhora do 

quadro ansioso, obtendo 8  pontos na Escala após a décima e ultima aplicação de Acupuntura. 
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A partir do interrogatório, ficou evidente que a paciente tinha estado muito preocupada e 

ansiosa com medo sobre seu futuro no emprego, e com seu relacionamento. Presumidamente a 

ansiedade, o medo e a insegurança acentuaram a deficiência de rim já existente devido a um fraco 

Jing Qi (energia ancestral), podendo ser notado na facilidade de torcer os tornozelos e formação de 

pedras na vesícula. A tensão emocional que se vincula ao rim é o medo como a ansiedade e pavor, 

na medicina chinesa diz que o medo faz o Qi descer em crianças, mas faz subir em adultos, uma 

situação persistente de ansiedade pode, com freqüência, induzir a calor por deficiência dentro do 

rim causando boca seca, rubor malar, inquietude mental e insônia. 

Como descrito no interrogatório, à paciente reclamou de dores lombar, tontura, pedras na 

vesícula, indicando deficiência de Yang do Rim (Shen).  Vertigem e cansaço indicando deficiência 

do Yin. Afirmou ter dores nos joelhos e nas pernas, osso do tornozelo trincado e sempre torce 

demonstrando uma deficiência de Jing. 

Queixou-se de palpitações sono leve perturbado evidenciando deficiência do Sangue(Xue) 

do Coração(Xin).  Diz sentir tristeza e preocupação por longo tempo, esses sentimentos podem 

perturbar a mente que por sua vez, pode deprimir a função do Coração(Xin) que é a de governar o 

Sangue(Shue) causando dificuldades em dormir e mantê-lo.  

Durante a anamnese diz sentir muitas câimbras e formigamento, unhas fracas, quebradiças e 

pele secas, segundo a visão da Medicina Chinesa as emoções como tristeza e pesar podem 

depauperar o sangue do Fígado (Gan) e conduzir à deficiência do Sangue(Xue) por depauperar 

inicialmente o Qi, que então falha em produzir o sangue suficiente. A paciente tem preferência pelo 

sabor doce, diz sentir ligeira distensão abdominal após comer e vontade de deitar-se após as 

refeições e como é uma pessoa que se preocupa demais  debilitou o Qi do Baço(PI). Reclamou de 

queimação ao comer alguns alimentos indicando calor no estomago. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Participou deste trabalho uma paciente do sexo feminino conforme descrito no método, que 

apresentou como característica os sintomas de ansiedade, dentre eles: preocupações excessivas, 

tensão, irritabilidade, má qualidade de sono, sintomas musculares, recebendo o diagnóstico de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada de acordo com DSM IV, Anexo I. 

Denota-se que ela manteve um estado de tensão emocional prolongado como raiva e 

ressentimento por um longo período. A raiva faz o Qi subir e isso faz o Qi do Fígado (Gan) ter um 

movimento ascendente excessivo gerando dor de cabeça 

Denota-se que a paciente possui claramente Deficiência de Rim (Shen): Yang do Rim 

(Shen), Yin do Rim (Shen), Qi do Rim (Shen) e Jing do Rim (Shen) devido a um Qi pré-celestial 

fraco e ainda: Deficiência de Xue do Coração (Xin) e Xue do Fígado (Gan) e de Qi do Baço (PI), e 

sintomas de Deficiência/Excesso caracterizado por um desequilíbrio entre Yin e Yang.. Assim, 

mostram-se simultaneamente Excesso e Deficiência. 

 

4.1 - Princípio de tratamento 

Como princípio de tratamento a primeira medida foi acalmar o Shen mente da paciente 

utilizando-se do ponto ↑ Baihui (VG20) acalma o Yang tranqüiliza Shen juntamente com 

Sishencong inseridas no sentido obliquo em direção ao Baihui (VG20) e Yintang, pois eles 

acalmam a mente, alivia a ansiedade e insônia, cefaléias e tonturas. Utilizou-se o ponto   Shenmen 

(C7) e  Zhubin (R9)  uma combinação para acalmar a Mente (ansiedade, inquietude mental abrir os 

orifícios da mente, tonificar o Yin do Rim(Shen)  e nutrir o Sangue(Xue) do Coração(Xin). O ponto 

 Neiguan (PC6)  para subjugar o Yang do Fígado(Gan) e acalmar a mente e Shen,Xingjian( F2) 

filtra, distribui e acalma o Vento interno do Fígado(Gan). O ponto  Zusanli (E36) para nutrir o 

Sangue(Xue) do Fígado(Gan) e o Yin do Fígado(Gan). O ponto Ququan(F8): para nutrir o 

Sangue(Xue) do Fígado(Gan).  O ponto Taichong (F3) para subjugar o Yang do Fígado(Gan) e 

promover o fluxo suave do Qi do Fígado(Gan), revigorar o Sangue(Xue) e acalmar o Shen e Mente. 

O ponto Taixi (R3) para tonificar o Rim(Shen) (Yin e Yang), fortalecer a recepção do QI do 

Rim(Shen), beneficiar a Essência, fortalecer a parte inferior das costas e joelhos e acalmar a mente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A redução na expressão do quadro ansioso da paciente tratada, medida através da Escala de 

Ansiedade de – BAI Anexo III mostra que a Acupuntura pode ser um importante instrumento no 

tratamento da ansiedade. 

Almeida, Dractu e Laranjeira (1997, p.174), descrevendo dados epidemiológicos, 

estrangeiros e nacionais mostra a ocorrência anual de 4,5 novos casos por ano de transtornos 

ansiosos por mil habitantes o que representa o surgimento de um grande número de casos por ano. 

A Acupuntura pode contribuir como um valioso instrumento para o tratamento de pessoas com este 

quadro.   
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7. ANEXOS 

  

ANEXO I. Critérios Diagnósticos para Transtorno de Ansiedade Generalizada descritos no DSM-

IV (1.994). 

Critérios Diagnósticos para 300.2 Transtorno de Ansiedade Generalizada. 

A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos 

dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades (tais como desempenho escolar 

ou profissional). 

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. 

C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes seis 

sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses). Nota: 

Apenas um item é exigido para crianças. 

(1) Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele; 

(2) Fatigabilidade; 

(3) Dificuldade em;concentrar-se ou sensações de “branco” na mente; 

(4) Irritabilidade; 

(5) Tensão muscular; 

(6)      Perturbação do sono (dificuldades em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório e 

inquieto). 

D. O foco da ansiedade ou preocupação não esta confinado a aspectos de um transtorno do Eixo 

1: por ex., a ansiedade ou preocupação não se refere a ter um Ataque de Pânico (como no 

Transtorno de Pânico), ser embaraçado em público (como na Fobia Social), ser contaminado (como 

no Transtorno Obsessivo-compulsivo), ficar afastado de casa ou de parentes próximos (como no 

Transtorno de Ansiedade de Separação), ganhar peso (como na Anorexia Nervosa), ter múltiplas 

queixas físicas (como no Transtorno de Somatização) ou ter uma doença grave (como na 

Hipocondria), e a ansiedade ou preocupação não ocorre exclusivamente durante o Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático. 

E. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimentos clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da 

vida do indivíduo.  

F. A perturbação não se deve aos efeitos Fisiológicos Diretos de uma substancia (droga de 

abuso, medicamento), mas de uma condição médica geral Por ex. hipertireoidismo nem ocorre 

exclusivamente durante um Transtorno de humor, Transtorno Psicótico ou transtorno Invasivo do 

desenvolvimento. 
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ANEXO II: FICHA  DE  ANAMNESE  

 

FICHA DE ANAMNESE 

 

Nome: D.A.P.  33 anos 

DATA: 27/04/2014 

QUEIXA PRINCIPAL:     

Paciente D. A. P. 33 anos de idade queixou-se de ser ansiosa, angustiada, tensa, irritada, 

apreensiva por tudo e sente-se triste, frustrada em relação ao namoro, de preocupar-se com o 

emprego que está passando por uma crise a empresa a qual ela trabalha. Durante o interrogatório 

reclamou que vem sentindo constantemente sensação de opressão no peito com suspiros, garganta 

seca e como se tivesse um bolo entalado e gosto amargo na boca, dificuldades de manter o sono, 

dores generalizadas que aumentavam com esforço físico, dores e formigamento nos pulsos, dores 

nos ombros e joelhos, dores lombares e de cabeça, desconforto estomacal, coração que dispara e 

suor nas mãos. Às vezes sente câimbras em suas pernas. 

Apresentou os seguintes sintomas concomitantes:  

Cansaço: Sente-se cansada facilmente, pouca disposição física. 

Cefaleia e outras dores: Sente muitas dores de cabeça nunca observou a relação com trajeto e nem 

horários. O máximo que refere que a dor localiza-se muito mais nas têmporas.  

Transpiração: Não refere transpiração além de quando faz exercícios físicos, realiza caminhadas e 

ou ciclismo na média de três vezes semanais. 

Cabeça e face: Tem miopia desde adolescência, relata tonteira, mas não sabe precisar quando 

sentiu.   

Pulmão: Já apresentou alergia na pele não sabe causa. Uma vez apresentou psoríase segundo o 

médico que ela procurou. Mas não apresenta sinais.  

Estômago(Wei): Senti desconforto abdominal, já fez exame de endoscopia e  não apresentou nada. 

Gengivas sangram esporadicamente. No ano de 2010 realizou procedimento bariátrico.  
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Alimentação: Tem preferência pelo sabor doce. 

Baço (PI):  Incha com facilidade, tem vasos e varizes já fez operação de varizes. Tem sensação de 

peso nas pernas, aparecem hematomas frequentemente. Sente pés frios. 

Fezes/Urina: Urina clara, atualmente evacua quase todos os dias, pois anteriormente era constipada. 

Fígado(Gan)/Vesícula Biliar (Dan) : Já teve crises de enxaqueca, mas muito raras. Relata unhas 

fracas e já teve micoses. 

Coração(Xin)/ Intestino.Delgado(Xiao Xang): Apresenta com certa frequência aftas. Circulação 

ruim o que gera inchaço. Sono leve, não costuma lembrar-se de seus sonhos. 

Rim(Shen): Torce o tornozelo com muita facilidade, teve um diagnóstico  de ter trincado o 

tornozelo, numa destas vezes de torção. Retirou sua vesícula em 2012 por formar cálculos. 

Ginecologia: nunca engravidou, menstruação regulada com fluxo considerado leve, senti TPM 

forte. 

 Emoção: emocional sensível, irritada e muita ansiedade.  

Medicamentos: somente faz uso de anticoncepcional. 

Pulso: Coração (Xin) Profundo, Fígado(Gan) Superior e Rápido, Rim(Shen) Profundo, Intestino 

Grosso(Dachang) Profundo, Estomago(Wei)  Superior, Triplo Aquecedor(San Jiao) Profundo 

Língua: Inchada, rosa clara, fissura central correspondente a Estômago(Wei) e petequias. 
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ANEXO III 

RESULTADOS OBTIDOS PELA PACIENTE DURANTE AS TRÊS APLICAÇÕES  DO 

INVENTÁRIO DE ANSIEDAE DE BAI DE BECK 

1ª Aplicação 

BAI  

Nome:  D. A. P.              Estado Civil: Solteira         Idade:  33 anos    Sexo: Feminino 

 Data: 26/04/2014        Ocupação:    Aux. Fiscal                Escolaridade:   Cursando Pós Graduação 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. 

Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, 

colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

  

 

Absoluta 

-mente 

não 

 

Levemente 

não me 

incomodou  

muito 

 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável 

 mas pude 

suportar 

 

Gravemente 

Dificilmente 

pude 

suportar 

        
1. Dormência ou formigamento. X       

        
2. Sensação de calor.   X     

        
3. Tremores nas pernas. X       

        
4. Incapaz de relaxar.       X 

        
5. Medo que aconteça o pior.       X 

        
6. Atordoado ou tonto.   X     

        
7. Palpitação ou aceleração do 

coração. 

      X 

        
8. Sem equilíbrio.   X     

                
9. Aterrorizado.   X     
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10. Nervoso.       X 

        
11. Sensação de Sufocação.     X   

        
12. Tremores nas mãos. X       

        
13. Trêmulo. X       

        
14. Medo de perder o controle.       X 

        
15. Dificuldade de respirar.   X     

        
16. Medo de morrer.   X     

        
17. Assustado.     X   

        
18. Indigestão ou desconforto no 

abdômen. 

    X   

        
19. Sensação de desmaio.   X     

        
20. Rosto afogueado.     X   

        
21. Suor (não devido ao calor).   X     

 

 

“Traduzido e adaptado por permissão de The Psychological Comparation, U.S.A Direitos  reserados 1991, a 

Aaron T.Beck.. Traduzido para a língua portuguesa. Direitos reservados 1993 a Aaron T. Beck. Todos os 

direitos reservados”. Traducão e adaptação brasileira, 2001, Casa do Psícologo Livraria e Editora Ltda.BAI é 

um logotipo da Psychological Corporation. 

TOTAL DE PONTOS: 31 

CLASSIFICAÇÃO:  ANSIEDADE GRAVE 

 

2ª Aplicação 

BAI 

Nome:  D. A. P.              Estado Civil: Solteira         Idade:  33 anos    Sexo: Feminino 

 Data: 24/05/2014        Ocupação:    Aux. Fiscal                Escolaridade:   Cursando Pós Graduação 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. 

Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, 

colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 
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Absoluta 

-mente 

não 

 

Levemente 

não me 

incomodou  

muito 

 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável 

 mas pude 

suportar 

 

Gravemente 

Dificilmente 

pude 

suportar 

        
1. Dormência ou formigamento. X       

        
2. Sensação de calor.   X     

        
3. Tremores nas pernas. X       

        
4. Incapaz de relaxar.     X   

        
5. Medo que aconteça o pior.     X   

        
6. Atordoado ou tonto.   X     

        
7. Palpitação ou aceleração do 

coração. 

  X     

        
8. Sem equilíbrio.   X     

                
9. Aterrorizado. X       

        
10. Nervoso.     X   

        
11. Sensação de Sufocação.   X     

        
12. Tremores nas mãos. X       

        
13. Trêmulo. X       

        
14. Medo de perder o controle.     X   

        
15. Dificuldade de respirar.   X     

        
16. Medo de morrer. X       

        
17. Assustado.     X   

        
18. Indigestão ou desconforto no 

abdômen. 

    X   

        
19. Sensação de desmaio. X       

        
20. Rosto afogueado. X       

        
21. Suor (não devido ao calor).   X     
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“Traduzido e adaptado por permissão de The Psychological Comparation, U.S.A Direitos  reserados 1991, a 

Aaron T.Beck.. Traduzido para a língua portuguesa. Direitos reservados 1993 a Aaron T. Beck. Todos os 

direitos reservados”. Traducão e adaptação brasileira, 2001, Casa do Psícologo Livraria e Editora Ltda.BAI é 

um logotipo da Psychological Corporation. 

TOTAL DE PONTOS:    19 

CLASSIFICAÇÃO: ANSIEDADE LEVE 

 

 

3ª Aplicação 

BAI 

Nome:  D. A. P.              Estado Civil: Solteira         Idade:  33 anos    Sexo: Feminino 

 Data: 28/06/2014        Ocupação:    Aux. Fiscal                Escolaridade:   Cursando Pós Graduação 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. 

Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, 

colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 

 

Absoluta- 

mente 

não 

 

Levemente 

não me 

incomodou  

muito 

 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável 

 mas pude 

suportar 

 

Gravemente 

Dificilmente 

pude 

Suportar 

        
1. Dormência ou formigamento. X       

        
2. Sensação de calor. X       

        
3. Tremores nas pernas. X       

        
4. Incapaz de relaxar.   X     

        
5. Medo que aconteça o pior.     X   

        
6. Atordoado ou tonto. X       

        
7. Palpitação ou aceleração do 

coração. 

X       
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8. Sem equilíbrio. X       

                
9. Aterrorizado. X       

        
10. Nervoso.     X   

        
11. Sensação de Sufocação. X       

        
12. Tremores nas mãos. X       

        
13. Trêmulo. X       

        
14. Medo de perder o controle.     X   

        
15. Dificuldade de respirar. X       

        
16. Medo de morrer. X       

        
17. Assustado.   X     

        
18. Indigestão ou desconforto no 

abdômen. 

X       

        
19. Sensação de desmaio. X       

        
20. Rosto afogueado. X       

        
21. Suor (não devido ao calor). X       

 

 

“Traduzido e adaptado por permissão de The Psychological Comparation, U.S.A Direitos  reserados 1991, a 

Aaron T.Beck.. Traduzido para a língua portuguesa. Direitos reservados 1993 a Aaron T. Beck. Todos os 

direitos reservados”. Traducão e adaptação brasileira, 2001, Casa do Psícologo Livraria e Editora Ltda.BAI é 

um logotipo da Psychological Corporation. 

TOTAL DE PONTOS: 08 

CLASSIFICAÇÃO: ANSIEDADE MÍNIMA 

 

 


