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RESUMO 

 

O fígado, o maior órgão do corpo humano, faz parte, juntamente com a vesícula biliar do 

sistema digestório, desempenhando papel importantíssimo na manutenção ou 

restabelecimento do equilíbrio orgânico. O acúmulo de gordura no interior das células do 

fígado, órgão situado no hipocôndrio direito do abdome, caracteriza a esteatose hepática. A 

proposta dessa pesquisa foi avaliar como os acontecimentos do cotidiano interferem na 

geração da esteatose hepática e tratar esse desequilíbrio. 

 

Palavras-chaves: Enzimas digestórias. Alma etérea.  Dislipidemia .Esteatose hepática 
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ABSTRACT 

 

The liver, the largest organ of the human body, is part, along with a gallbladder of the 

digestive system, playing an important role in maintaining or restoring organic balance. The 

accumulation of fat inside the liver cells, an organ located in the right hypochondrium of the 

abdomen, characterizes hepatic steatosis. A research of this research was evaluated as daily 

events interfere in the generation of human esthetics and treat this imbalance. 

 

Key words: Digestive enzymes. Ethereal soul. Dyslipidemia. Hepatic steatosis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 FÍGADO 

 

O Instituto de Naturopatia Ponto de Luz (1998) mostra que fígado é o mais volumoso 

órgão, localizando-se imediatamente abaixo do diafragma e à direita, embora uma pequena 

porção ocupe também a metade esquerda do abdome. Trata-se de um órgão que desempenha 

importante papel na atividade do organismo, seja interferindo no metabolismo dos 

carboidratos, lipídeos  e protídeos, seja secretando a bile e participando de mecanismos de 

defesa. Duas faces são descritas no órgão: diafragmática e visceral. 

Na face diafragmática observamos os lobos direito e esquerdo que são separados por 

uma prega do peritônio, o ligamento falciforme. Na face visceral distinguem-se 4 lobos: 

direito, esquerdo, quadrado e caudado. Entre o lobo direito e o lobo quadrado se situa a 

vesícula biliar. Entre os lobos quadrado e caudado há uma fenda transversal, a porta do 

fígado, por onde passam os elementos que constituem o pedículo hepático: artéria hepática, 

veia porta, ducto hepático comum, além de nervos e linfáticos.(INSTITUTO DE 

NATUROPATIA PONTO DE LUZ, 1998). 

A bile, produzida no fígado, alcança os dúctulos bilíferos intra-hepáticos, os quais, 

após confluências sucessivas, terminam por formar os ductos hepáticos direito e esquerdo; 

estes, ao nível da porta do fígado, unem-se para formar o ducto hepático comum, um dos 

elementos do pedículo hepático. O ducto hepático comum conflui com o ducto cístico, que 

drena a vesícula biliar, formando-se o ducto colédoco. Este último abre-se no duodeno, quase 

sempre juntamente com o ducto pancreático que é o canal excretor do pâncreas. A bile não 

flui diretamente do fígado para o duodeno. Isto é possível porque na desembocadura do 

colédoco há um dispositivo muscular que controla a abertura e o fechamento deste ducto. 

Quando fechado, a bile reflui para a vesícula biliar onde é armazenada e concentrada. A 

contração da vesícula, eliminando seu conteúdo do colédoco através do ducto cístico, coincide 

com a abertura da desembocadura do colédoco no duodeno.(INSTITUTO DE 

NATUROPATIA PONTO DE LUZ, 1998). 

Além das funções digestórias, das quais a bile participa como agente emulsificante 

dos lipídeos, o fígado desempenha também um conjunto de atividades para introduzir 

modificações em quase todas as substâncias que chegam a ele. (INSTITUTO DE 

NATUROPATIA PONTO DE LUZ, 1998). 

Através da veia porta, que leva o sangue do intestino, o fígado filtra todos os 
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produtos ingeridos, papel de alta importância para eliminação de substâncias tóxicas, 

mediante alterações químicas na estrutura molecular delas. (FÍGADO..., 1981) 

As grandes moléculas de lipídeos, protídeos e hidratos de carbono, as três principais 

categorias de alimentos, precisam ser decompostas em moléculas menores, que sejam 

assimiláveis pelo organismo. Dois fatores determinam isso: as moléculas gigantes, como são 

ingeridas, não poderiam passar pela membrana intestinal; ainda que isso fosse possível, a 

estrutura dessas moléculas não corresponde plenamente às necessidades do organismo. 

Portanto, as enzimas digestórias desmontam as moléculas em outras, menores, o intestino 

remete as peças para o fígado, através da veia porta, para que elas sejam montadas 

novamente, dessa vez em obediência aos modelos específicos requeridos pelas funções 

celulares das várias partes do corpo. (FÍGADO..., 1981) 

A especificidade dessas moléculas é muito importante. O organismo reage 

hostilmente à penetração de moléculas estranhas de protídeos que caiam diretamente no 

sangue. Em outras palavras, o fígado torna assimiláveis as substâncias que o organismo 

repeliria. (FÍGADO..., 1981) 

 O fígado também armazena as substâncias por ele preparadas. Esse estoque 

destina-se a atender necessidades imprevistas, em caso de interromper-se o abastecimento 

regular da dieta. Em jejum, por exemplo, a pessoa poderá dispor de substâncias liberadas 

desse estoque hepático. Dessa forma, é possível preservar a continuidade das funções por 

algum tempo, sem que o fígado esgote suas reservas normais, mesmo que elas não sejam 

repostas por novas refeições. (FÍGADO..., 1981) 

Nos hepatócitos, portanto, encontram-se normalmente depositadas moléculas de 

lipídeos, de protídeos e sobretudo de um tipo de amido animal, um hidrato de carbono 

chamado glicogênio. O glicogênio resulta da condensação de várias moléculas de glicose, que 

se unem umas às outras por meio de um processo químico específico. Armazenam-se também 

no fígado as vitaminas que o organismo humano não é capaz de sintetizar e que, portanto, 

devem ser obtidas dos alimentos ingeridos. (FÍGADO..., 1981) 
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Figura 1 - Funcionamento do fígado 

 

Fonte: https://www.tuasaude.com/funcao-do-figado/ 

 

Segundo Silva (2012) o Fígado (Gan) é um órgão de funções múltiplas e 

fundamentais para o funcionamento do organismo. Entre elas, destacam-se: 

a) Secretar a bile 

A bile é produzida pelo Fígado(Gan) em grande quantidade, de 600ml a 900ml por 

dia.  

Num primeiro momento, ela se concentra na vesícula e depois é enviada para o 

intestino, onde funciona como detergente e auxilia na dissolução e aproveitamento das 

gorduras. Por isso, quando os canais da bile entopem, o metabolismo das gorduras fica 

prejudicado. (SILVA,2012) 

 

b) Armazenar glicose 

A glicose extraída do bolo alimentar é armazenada no Fígado (Gan) sob a forma de 

glicogênio, que será posto à disposição do organismo conforme seja necessário. Nesse caso, 

as células hepáticas funcionam como um reservatório de combustível. Quando o cérebro, o 

músculo do coração, os músculos esqueléticos ou qualquer outra parte do corpo precisam de 

energia, a glicose é enviada para a circulação. Se não houvesse esse sistema de estocagem, 
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teríamos de comer o tempo todo para garantir o suprimento de energia. Doenças hepáticas em 

fase avançada provocam a perda dessa capacidade e prejudicam o fornecimento de glicose. 

(SILVA,2012) 

 

c) Produzir proteínas nobres 

Entre elas, destaca-se a albumina, uma substância muito importante para o 

organismo, porque mantém a água dentro da circulação. É a propriedade osmótica ou 

oncótica.  Quando a produção de albumina diminui, a água escapa das veias, extravasa para os 

tecidos que estão debaixo da pele e produz inchaço, ou seja, edemas nas pernas, barriga 

d’água , etc. Além dessa, a albumina tem outra função curiosa. Serve de meio de transporte, 

na corrente sanguínea, para outras substâncias, como hormônios, pigmentos e drogas. A falta 

de albumina não é a única explicação para o inchaço característico dos alcoólicos. 

(SILVA,2012) 

É importante, ainda, mencionar as proteínas ligadas ao processo de coagulação do 

sangue. Se o fígado não está trabalhando bem, o nível dessas substâncias baixa e aumenta a 

probabilidade de sangramentos abundantes, que podem ser provocados por ferimentos ou 

ocorrer espontaneamente pelo nariz (epistaxe), pelas gengivas, pela urina ou em menstruações 

exageradas. (SILVA,2012) 

 

d) Desintoxicar o organismo        O 

Fígado(Gan) tem a capacidade de transformar hormônios ou drogas em substâncias não ativas 

para que o organismo possa excretá-los. (SILVA,2012) 

 

e) Sintetizar o colesterol 

No fígado, o colesterol é metabolizado e excretado pela bile. (SILVA,2012) 

 

f) Filtrar micro-organismos 

Há uma extensa rede de defesa imunológica no fígado. Além das células hepáticas, 

existem inúmeros “tijolinhos” responsáveis por segurar bactérias ou outros micro-organismos 

que transmitem infecções. Algumas doenças hepáticas, a cirrose, por exemplo, interferem 

nesse processo e tornam os indivíduos mais vulneráveis a infecções. (SILVA,2012) 

 

g) Transformar amônia em uréia 

O Fígado  é um órgão privilegiado. Tem uma artéria e uma veia de entrada e uma 
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veia de saída. A veia de entrada recebe o nome curioso de “veia porta” e é responsável por 

75% do sangue que chega ao fígado, levando consigo substâncias importantes, como as 

vitaminas e as proteínas. No entanto, por ela chega também a amônia produzida no intestino e 

derivada especialmente de proteínas animais para ser transformada em ureia. Se o órgão 

estiver lesado, a amônia passará direto para a circulação e alcançará o cérebro, provocando, 

no início, alterações neuropsíquicas (mudanças de comportamento, esquecimento, insônia, 

sonolência) e, depois, pré-coma ou coma. (SILVA,2012)    

Outras funções não menos importantes são a desintoxicação e neutralização de 

toxinas que tenham sido absorvidas, e a secreção de bile, que se concentra na vesícula, para 

participar da digestão especialmente de gorduras. Cerca de 71% da composição do fígado é de 

água. Para se ter uma ideia comparativa, o sangue tem 78%. Por isso a medicina antroposófica 

o chama de “órgão água”. Ao lado disso ele participa ativamente do balanço hídrico do corpo 

humano. Como a água é o veículo imprescindível da vida, o fígado é o principal órgão da 

nossa vitalidade. (DETHEFSEN, DAHLKE, 1983) 

 

1.2 VITAMINA B6 

 

A piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B necessária à produção de 

anticorpos e leucócitos do sangue. De todas as vitaminas B, a B6 é a mais importante para a 

saúde do sistema imune, Assimila proteínas e lipídeos; atua como um diurético natural. Entre 

as fontes naturais destacam-se levedo de cerveja, fígado, melão, repolho, melado, ovos, 

etc.(SULLIVAN,1998) 

 

1.3 VITAMINA K2:  A MARAVILHA 

 

Segundo O site MUSCULACAONET (2011), a maioria das pessoas não está 

consciente dos benefícios para a saúde da vitamina K2. Até muito recentemente, as vitaminas 

K têm sido subestimadas e incompreendidas, tanto pela comunidade científica como pelo 

público em geral. Acreditava-se que os benefícios da vitamina K estavam limitados ao seu 

papel na coagulação do sangue, mas não é só isso, segundo novas descobertas. 

Um estudo recentemente publicado pelo “European Prospective Investigation into 

Câncer e Nutrição (EPIC)” revelou que um aumento do consumo de vitamina K2 pode reduzir 

o risco de cancro da próstata em 35 por cento. Os autores ressaltam que os benefícios da K2 

foram mais pronunciados para o câncer da próstata avançado, e, sobretudo, que a vitamina K1 
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não oferece quaisquer benefícios para a próstata. (SCHURGERS et al.,2007) 

Estudos comprovam os potenciais benefícios da vitamina k2 para a saúde óssea, 

doenças cardiovasculares, cérebro, pele, e agora também para a saúde da próstata. A ingestão 

de K2 está inversamente associada com doença cardíaca em seres humanos, enquanto a 

ingestão de K1 não está (Geleijnseet al., 2004, pp 3100-3105) e a vitamina K2 é pelo menos 

três vezes mais eficaz que a vitamina K1 na ativação de proteínas relacionadas com 

metabolismo do esqueleto. (SCHURGERS et al.,2007) 

Enquanto a vitamina K1 é preferencialmente utilizada pelo fígado para ativar as 

proteínas de coagulação do sangue, a K2 é utilizada por outros tecidos para depósito de cálcio 

em locais apropriados, como nos ossos e dentes, e evitar sua deposição de cálcio em locais 

onde ele não pertence, tal como nos tecidos moles. (SPRONK et al.,2003) 

O alimento mais rico em vitamina K2 é o Natto (um prato relativamente comum no 

Japão), que é produzido a partir da fermentação de grãos de soja com Bacillussubtilis.  

(MUSCULACAONET, 2011) 

Outros: 

● Queijos, gema de ovo, manteiga 

● Fígado de galinha (mas tem muito hormônio) 

● Salame (mas tem além de hormônios, nitritos cancerígenos) 

● Peito de frango (hormônios anabolizantes) 

● Bife (hormônios anabolizantes)  

(MUSCULACAONET, 2011) 
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo dessa pesquisa foi esclarecer ,comprovar e demonstrar de que forma o 

autoconhecimento afeta diretamente o equilíbrio da saúde, podendo auxiliar o indivíduo 

através da Acupuntura a restabelecer e manter a sua saúde diante das adversidades do 

cotidiano. 
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3 METODOLOGIA  

  

 

A estrutura desse projeto buscou, por meio de revisão literária, visar maior qualidade 

de vida, além de cessar sensações de esgotamento energético, mental e físico que pode 

provocar o agravamento da doença. 
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4 ABORDAGEM ANTROPOSÓFICA 

 

De acordo com Rudolf Steiner e Ita Wegman, criadores da medicina antroposófica, 

no metabolismo existem 2 ritmos complementares e alternados: a atividade biliar e a atividade 

hepática. A primeira é diurna, tem seu pico às 15 horas, é catabólica, caracterizada pela maior 

excreção de bile , o que explica a melhor tolerância aos alimentos gordurosos durante o dia. À 

noite, com pico às 3 horas, predomina a atividade do fígado, de anabolismo, de 

armazenamento de glicose.(DETHEFSEN, DAHLKE,1983) 

Para a medicina antroposófica, as doenças psíquicas podem se originar na esfera 

orgânico-vital. Depressão e insônia, por exemplo, podem ter sua origem no metabolismo, 

especialmente no fígado, assim como a enxaqueca.(DETHEFSEN, DAHLKE,1983) 

O fígado faz a individualização das substâncias e cuida do metabolismo energético, o 

que nos confere vontade, força para decisão e atuação. O correto funcionamento do fígado 

deve trazer os aspectos fleugmáticos do temperamento: bem estar, aparência jovial e uma boa 

“metabolização” das vivências tristes, que não chegam a causar depressão. O mal 

funcionamento do fígado pode levar à fraqueza de vontade, inércia, depressão, sintomas 

digestórios (empachamento, gosto amargo, intolerância à gordura) e medo da 

vida.(DETHEFSEN, DAHLKE,1983) 
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5 VISÃO TRADICIONAL 

 

5.1 CANAL JUE YIN DO PÉ 

 

Quando Hipócrates, o pai da medicina, nomeou a melancolia, ele fazia referência a 

um processo hepático mórbido (mélas, ‘negro’ + kholê, ‘bile’; melancolia: bile negra). 

Para harmonizar o ritmo do Fígado (Gan) e a atividade biliar, algumas orientações 

alimentares são úteis. Na depressão, a pessoa não se interessa pelo mundo. Para que exista na 

alma esse interesse, deve-se formar no metabolismo a base do mesmo processo, relacionado 

ao alimento, que vem do mundo externo. Os amargos assumem papel central : rúcula, agrião, 

chicória, almeirão, boldo do Chile, mil folhas, losna, carqueja etc. Somados aos condimentos, 

eles fazem o processo digestório ter mais “interesse” pelo alimento, aumentando a quantidade 

e a qualidade dos sucos digestório. Devem ser evitados: açúcar concentrado, as gorduras 

animais e o leite (extremamente fermentativo), e àqueles cansados mentalmente deve-se 

recomendar: raízes e tubérculos coloridos (beterraba, cenoura, mandioquinha, salsa, etc.) para 

vitalizar o sistema neurossensorial.(GARDIN, 2007) 

Deve se dar preferência aos alimentos orgânicos, visando não intoxicar ainda mais o 

fígado com os agrotóxicos e fertilizantes químicos, usualmente encontrados nos alimentos não 

orgânicos. (GARDIN, 2007) 

Ritmo é fundamental, pois a base de nosso metabolismo está ligada ao ritmo, 

contrariamente às tendências da vida moderna. Sono e vigília; trabalho e descanso; horários 

regulares de alimentação – quando tudo isso ocorre com harmonia, existe uma capacidade 

vital maior. (GARDIN, 2007) 

Obviamente que esse é apenas o início de um tratamento mais profundo, que deverá 

ser conduzido por profissional com experiência no assunto (GARDIN, 2007)  

Hirsch (1995,p.26) cita que o horário privilegiado da Vesícula Biliar(Dan) vai das 

onze horas da noite à uma da manhã; o do Fígado(Gan), da uma às três.O sintoma mais 

comum de desequilíbrio nessa área é a dificuldade em pegar no sono, ou em dormir 

profundamente, incluindo ter pesadelos. Há pessoas que preferem exatamente essas horas para 

escrever, planejar, fazer relatórios, organizar agendas. 

Segundo Donatelli (2011), o Fígado (Gan) constitui o sistema de assimilação: 

filtragem e processamento metabólico a partir dos alimentos ingeridos. Esta assimilação pode 

também ser vista no aspecto energético e emocional, muitas vezes digerimos o que chega a 

nós, mas não assimilamos. Ficamos com uma pendência emocional, algo que não se completa 
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nem se libera, gerando tensões e frustrações. Esta carga não assimilada, por um lado leva a 

cólera exacerbada, a raiva, a irritação e a intolerância, e por outro lado, a conivência 

excessiva, a falta de determinação e a preguiça.  

 Todos os alimentos distantes da sua forma natural (ex: produtos químicos, 

conservantes ou corantes) ou bebidas alcoólicas, quando em excesso, sobrecarrega o trabalho 

desse sistema, apresentando problemas hepáticos, gosto amargo na boca, dores localizadas na 

região do fígado e alteração na vitalidade (sensação de prostração, ressaca).(DONATELLI, 

2011) 

Silva (2014,p.113) diz que o Fígado (Gan) tem como sentido a visão e emoção a 

raiva, o que explica a sensibilidade à luz, a falta de paciência e irritação de quem padece de 

seus desarranjos. 

 

Tabela 1 

Meridianos Excesso Potencial  Deficiência 

Madeira F (-) VB (+) Descontrole, 

irritação, raiva, 

indignação               

Determinação, 

iniciativa 

Indecisão,falta de 

iniciativa, preguiça  

Fonte: (DONATELLI ,2011) 

 

5.2 HUN: A ALMA ETÉREA OU ALMA VEGETATIVA FÍGADO 

 

A Alma Etérea, chamada de Hun em chinês, é um aspecto mental-espiritual do 

Fígado (Gan). Questões simples do (Su Wen), no capitulo 9, diz: “O Fígado (Gan) é a 

residência da Alma Etérea (Hun)”. O conceito da Alma Etérea (Hun) está estreitamente 

vinculado ás antigas crenças chinesas sobre “espíritos” e “demônios”. De acordo com tais 

crenças, os espíritos e demônios são criaturas com forma de espírito que preservam As 

aparências físicas e vagam pelo mundo dos espíritos. Alguns são bons outros ruins. 

(MACIOCCIA, 1996a). 

Considera-se que a Alma Etérea (Hun) influencia a capacidade de planejamento da 

nossa vida, encontrando um sentido de direção para ela. A falta de rumo para a vida e a 

confusão mental poderiam ser comparadas a Alma Etérea (Hun) que vaga sozinha no espaço e 

no tempo.Dessa forma se o Fígado(Gan) em particular o Sangue (Xue) estiver florescente, a 

Alma Etérea(Hun) permanece firmemente no Sangue(Xue) e pode nos auxiliar a planejar 

nossa vida com sabedoria e perspectiva. Se o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) estiver 
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debilitado, a Alma Etérea (Hun) não fica enraizada e não poderá fornecer um sentido de 

direção para a vida. Se o Sangue (Xue) ou o Yin do Fígado (Gan) estiver muito debilitado, a 

Alma Etérea (Hun) pode ás vezes, deixar o corpo temporariamente durante o sono, ou antes, 

de dormir. Aqueles que sofrem de deficiência severa do Yin podem experimentar uma 

sensação de estar flutuando poucos minutos antes de dormir: diz-se que isso ocorre por causa 

da “flutuação” da Alma Etérea, a qual não se enraizou no Sangue (Xue) e nem no Yin. 

(MACIOCCIA 1996a). 

Mattos (2012) cita que a Medicina Chinesa considera que no Fígado (Gan) aloja-se  a 

Alma Etérea(Hun), que dá a capacidade de realizar os sonhos, ter estratégias com 

discernimento e sabedoria, e é afetado pela raiva. 

Ao lado daquilo que essas abordagens médicas holísticas dão aos problemas do 

fígado, cabe a cada um cuidar bem de sua vitalidade, para assim assistir o que virá nos 

próximos 50 anos, ou 100. A primavera é a fase da criação. O vento bate espalhando as 

sementes na terra preparada pelo inverno, dando origem a novas vidas. (MATTOS,2012) 

 Neste momento tudo está pronto para se desenvolver, depois de uma boa noite de 

sono podemos acordar cedo e compartilhar com o florescer da natureza é a fase de selecionar 

a energia do corpo e viabilizá-la de dentro para fora . (MATTOS,2012) 

Os Órgãos(Zang) que mais atuam nessa relação de irrompera energia concentrada, 

controlando várias substâncias e regendo o metabolismo, são o Fígado(Gan), que atua nas 

decisões e a Vesícula Biliar(Dan), que o assessora no processo de seleção. (MATTOS,2012) 

Esta é força do irromper, caracteriza-se na energia colérica, que se expressa na 

determinação e atitude. O descontrole desta energia pode levar a pessoa ao excesso Yang da 

cólera, manifestando a irritabilidade, impaciência, raiva e agressividade. (MATTOS,2012) 

Esses estados sinalizam a falta da capacidade de criar, de gerar uma nova situação, 

fatores que são exatamente o potencial criativo da cólera. Porém, sendo a cólera uma 

manifestação ativa, Yang, para se reciclar deve vir à tona nas atitudes, na medida de sua 

existência, mas sem a projeção específica para algo ou alguém. E se a cólera manifestação 

Yang se mantém interna numa atitude Yin, sem expressão, prolifera por dentro nos canais de 

energia e órgãos, enquanto a pessoa se mostra simpática por fora. (MATTOS,2012) 

Segundo Auteroche (1992), chama-se Yin e Yang, a reunião das duas partes opostas 

que existem em todos os fenômenos e objetos em relação recíproca no meio natural. Os 

mecanismos de reunião e de oposição podem se produzir tanto entre fenômenos que se 

deparam como no âmago de dois aspectos antitéticos coexistindo no mesmo fenômeno. 

A teoria de Yin Yang considera o mundo como um todo e que esse todo é o resultado 
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da unidade contraditória dos dois princípios, o Yin e o Yang. Para os chineses antigos: “Há 

um Yin, há um Yang, que se chama Doo”, quer dizer Céu e a Terra. Não pode haver Yin sem 

Yang, nem Yang sem Yin.(AUTEROCHE,1992) 

Por outro lado, se o potencial da madeira não estiver desperto, se não houver 

movimento, não ocorrerá a determinação necessária para seguir os ímpetos. Nessa 

circunstância, fica-se sem iniciativa, se aceita a preguiça, projeta-se dos outros para dar um 

passo e dessa maneira, perde-se a força de criar. (MATTOS,2012) 

O potencial da madeira é a força colérica e a virtude é a bondade, esta não permite o 

crescimento da raiva, possibilitando a minimização da projeção canalizada na relação com os 

outros. (MATTOS,2012) 

O aspecto da Consciência (Shen), dentro da força da Madeira é o Hun (alma 

espiritual). Simboliza todas as nossas impressões, sensações e emoções e consequentemente a 

nossa arbitrariedade. Assim temos a capacidade individual de criar e lançar novas causas e 

proporcionalmente recebe-se o efeito daquilo que se lança ao mundo, permitindo uma 

evolução da nossa alma. (MATTOS,2012) 

A desarmonia do corpo na primavera, nos deixa propensos a apresentar calafrios e 

mudanças repentinas no verão. Para não importunar o sistema regido pelo Fígado(Gan) e 

Vesícula(Dan), é importante evitarmos ingerir alimentos fortes, misturas pesadas, bebidas 

alcoólicas, medicamentos que não são fundamentais, pois estes dão muito trabalho para serem 

metabolizados, sobrecarregando esses órgãos, de forma que a sua força energética não atue 

como potencial produtivo. (MATTOS,2012) 

As principais funções do Fígado (Gan) são a de controlar os sentimentos, regular a 

digestão, regular a Via das Águas e conter o Sangue(Xue) nos vasos. É responsável pelo livre 

fluxo livre de Qi e, assim, possibilita que seu próprio Qi e o de outros Órgãos(Zang) e 

Vísceras(Fu) fácil e suavemente São o movimento e a ação. Um organismo que funciona bem 

em todas as suas engrenagens. O Hun pode ser descrito como parte da Alma (oposta a Alma 

Corpórea) que na morte deixa o corpo, levando com ele uma aparência da forma física. 

(MATTOS,2012) 

Para Auteroche;(1992), as três funções principais do Fígado(Gan) são de “aplainar e 

assegurar a regulação”, de encerrar e conservar o Sangue (Xue), de comandar os 

Tendões(Ján). 

Função de “aplainar e assegurar a regulação”. Essa função atua na circulação e 

regulação do QI, em outras palavras, o Fígado (Gan) assegura o bom andamento e a facilidade 

nos movimentos e transformação do QI, assim garantindo a regulação da atividade funcional 
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dos Órgãos (Zang) e Vísceras (Zang-Fu). 

Quando o espírito caminha para a Matéria (Yin) apresentam-se sob a forma de Alma 

Etérea ou Vegetativa (Hun). Por isso ela é uma parte da manifestação do Shen (espírito), que 

se aloja no Sangue (Xue) e é armazenado no Fígado (Gan). A Alma Vegetativa (Hun) refere-

se ao lado obscuro da consciência, o estado obnubilado e torporoso. Isto acontece quando o 

Yang (Espírito) caminha para dentro do Yin (matéria), refletindo o estado de sono-sonho, isto 

é o subconsciente (MATTOS,2012) 

A Alma Etérea ou Vegetativa estando armazenada no Fígado (Gan), mantém 

estreitas as relações com a atividade do mesmo, assegurando-lhe boa circulação de 

Sangue(Xue) e facilidade nos movimentos, enfim, a difusão da Alma(Hun). Seu papel mais 

importante é sobre o equilíbrio emocional. É o livre fluir da energia do Fígado (Gan) que vai 

nos permitir responder vitoriosamente aos desafios da vida, aos estímulos emocionais e 

afetivos, 24h por dia, cada segundo de nossa vida, sem parar. (MATTOS,2012) 

O Fígado (Gan) mantém o equilíbrio entre a excitação e a contenção da vida 

emocional, sob a liderança do Coração e da Mente. O Hun impede que as emoções sejam 

excessivas e, portanto, transformando-se em formas de doenças. Esta função reguladora do 

Hun está em íntima relação com o equilíbrio entre Sangue(Xue)-Fígado(Gan). (MATTOS, 

2012) 

O Hun e a Mente estão intimamente ligados e ambos participam na nossa vida 

mental e emocional. Isto significa que através do Hun, a Mente pode projetar para o exterior, 

contatar outras pessoas e também pode virar para dentro e receber a intuição. 

(MATTOS,2012) 

O Hun na velha forma da palavra chinesa descreve o movimento de agitação da 

Alma de uma pessoa. A alma (Hun) através do Fígado (Gan) proporciona um movimento para 

a psique de muitas maneiras, como por exemplo, o movimento da Alma para fora do corpo, 

durante os sonhos, a circulação da vida cotidiana que nos permite ter ideias, ter planos, 

projetos, sonhar com a vida futura, o movimento em direção aos outros nas relações humanas. 

Mas o movimento excessivo da psique fora de si pode resultar em doença mental com 

perturbação da Alma Etérea (Hun). (MATTOS, 2012) 

Pode-se deduzir que existe um desgaste intenso do sistema do Fígado (Gan) na vida 

moderna, por vários fatores como maus hábitos alimentares, stress, desequilíbrio emocional 

como: excesso de raiva ou raiva reprimida, frustração e outras emoções, pois todas elas 

passam pelo fígado, levando a um vazio de energia que pode produzir medo paralisante e 

Senhor do Pânico. Por outro lado a estagnação do fluxo de Qi no Fígado (Gan) desequilibra o 
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emocional, produzindo sentimentos de frustração e ira. Estas mesmas emoções podem levar a 

uma disfunção no Fígado (Gan), resultando em um ciclo interminável de causa e efeito. 

(MATTOS,2012) 

Mattos (2012) ressalta agressividade moderada é uma emoção necessária para a 

sobrevivência e a adaptação do homem, impulsionando a construção e o crescimento. 

Como todas as emoções boas ou más passam pelo Fígado (Gan) não se deve reprimi-

las infinitamente. A repressão das emoções provoca um bloqueio da energia que leva ao 

excesso de Calor no Fígado (Gan) (Yang alto), provocando sintomas ainda mais intensos de 

irritabilidade, impaciência, fúria, descontrole emocional a ponto de agredir alguém, ansiedade 

extrema. De modo geral a Raiva faz o Qi subir (fluxo contra corrente) e vários sintomas e 

sinais irão se manifestar na cabeça e no pescoço: dor de cabeça, enxaqueca, zumbido, tontura, 

erupções vermelhas na parte frontal do pescoço, face vermelha, sede, língua vermelha com 

laterais salientes e também vermelhas e sabor amargo na boca.  (MATTOS, 2012) 

Se o QI do Fígado (Gan) estiver estagnado, o peito e os flancos estarão inchados e 

plenos, o espírito estará melancólico, hesitante, até mesmo triste, prestes a chorar, nas 

mulheres, a menstruação é irregular. (AUTEROCHE,1992) 

O Fígado (Gan) é responsável pelo livre fluxo de Qi e, consequentemente, das 

emoções. Quando ocorre estase do Qi, a pessoa tem predominantemente irritabilidade com 

sensação de estar impedido de realizar algo. Nesse caso, o choro pode ajudar a soltar o nó e a 

pessoa sente-se aliviada. Os sintomas da estase de Qi do Fígado (Gan) são: dor epigástrica, 

distensão no hipocôndrio e no ventre, náusea, gases, sensação de bola na garganta. 

(MATTOS,2012) 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ESTEATOSE HEPÁTICA 

 

 

Esteatose caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de lipídeos nas células do fígado, 

denominadas hepatócitos. Essa pode permanecer estável por muitos anos e até regredir, se 

suas causas forem controladas. Se não o forem, a doença pode evoluir para a esteatopatite. 

Nessa fase a esteatose se associa a inflamação e morte celular, fibrose (cicatrização) e tem 

maior potencial de progressão, ao longo dos anos, para cirrose e para o carcinoma 

hepatocelular (CHC) ou câncer de fígado. (GORDURA NO FÍGADO..., [201?]) 

A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) inclui todo espectro: 

esteatose, esteatoepatite, cirrose e CHC. 

 

Figura 2 – Gordura no fígado 

 

 Fonte: http://emagrecer.eco.br/saude/doenca/gordura-no-figado-esteatose-hepatica 

 

Fatores de risco para DHGNA 

Os principais fatores de risco ou causas de DHGNA estão relacionados a seguir e 

foram classificados em primários, secundários e doenças ou condições clínicas 

associadas.(COTRIM, (2017) 

 

 



24 
 

PRIMÁRIOS 

● Obesidade e sobrepeso com obesidade central 

● Diabetes mellitus 

● Dislipidemia (aumento do colesterol e/ou triglicérides) 

● Hipertensão arterial 

(COTRIM, [201?]) 

SECUNDÁRIOS 

● Medicamentos: amiodarona, corticosteroides, estrógenos, tamoxifeno. 

● Toxinas ambientais: produtos químicos 

● Esteroides anabolizantes 

● Cirurgias abdominais: bypass jejuno-ileal, derivações bilio-digestória. 

(COTRIM, [201?]) 

 

DOENÇAS QUE PODEM TER DHGNA ASSOCIADA 

● Hepatite crônica pelo vírus C 

● Síndrome de ovários policísticos 

● Hipotireoidismo 

● Síndrome de apneia do sono 

● Hipogonadismo 

● Lipodistrofia, abetalipoproteina, deficiência de lipase ácida. 

(COTRIM, [201?]) 

 

De acordo com Bontempo (1994) as afecções hepáticas geralmente se fazem 

acompanhar de sintomas típicos que podem ajudar a identificá-las. As principais 

manifestações são: 

● pele, mucosas e globo ocular amarelados; 

● manchas escuras no rosto e nas palmas das mãos; 

● boca pastosa, ao levantar, e sensação de amargor; mau hálito, língua      suja; 

salivação exagerada;náuseas, regurgitação biliar, às vezes com vômito e 

quase sempre com falta de apetite; 

● acumulação de gases, provocando edemas de ventre; 

● pontos dolorosos: cólicas hepáticas, sensação dolorosa na região subcostal 

direita, dor no cíngulo peitoral direito; 

● cefaleia e enxaqueca; 
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● vertigens, depressão nervosa e neurastenia, decorrentes de sobrecarga 

hepática; 

● urina muito escura ou muito clara; 

● insônia durante a noite e sonolência e torpor durante o dia, principalmente 

após as refeições; 

 

Entre as consequências indiretas dos transtornos hepáticos (Bontempo,1994): 

● distúrbios visuais, pela má nutrição dos tecidos oculares; 

● afecções da orelha, decorrentes do acúmulo de sangue na região auricular; 

● hipertensão e arteriosclerose, devido ao espessamento e intoxicação do 

sangue; 

● enfermidades da pele, provocadas pelo acúmulo, nos capilares, de substâncias 

tóxicas não neutralizadas pelo fígado; 

● asma e afecções alérgicas, por carência de sais e pigmentos biliares no 

sangue; 

● reumatismo; 

● varizes e hemorróida, devido ao relaxamento das paredes venosas; 

● afecções respiratórias, que podem se relacionar ao fato de o organismo 

procurar outras vias de eliminação de detritos; 

● esterilidade e impotência; 

● dificuldade de cicatrização; hemorragias 

 

  



26 
 

7 TRATAMENTOS 

 

7.1 ACUPUNTURA 

 

As crises e perturbações do fígado são geralmente produzidas pelo abuso de certos 

alimentos ou bebidas. Na MC, avalia-se as crises de fígado como um bloqueio do triplo 

aquecedor médio, com insuficiência ou excesso de energia dos meridianos afetados. 

Para tratar a esteatose hepática, em geral, utiliza-se os seguintes pontos: 

● F2 (Xingjian) acalma o yang ou Fogo do Fígado(Gan). 

● F3 (Taichong) controla o yang do Fígado(Gan); extingue vento interior. 

● F5 (Ligou) suaviza o fluxo do Qi do Fígado(Gan). 

● F14(Qimen) harmoniza o Qi do Fígado(Gan);  promove a circulação 

sanguínea. 

● B2 (Zanzhu) elimina vento e calor; subjuga o yang do Fígado(Gan). 

● B18 (Ganshu) harmoniza o Sangue(Xue); faz circular o Qi. 

● B19 (Danshu) resolve umidade-calor na Vesícula Biliar (Dãn) e Fígado(Gan). 

● VB23 (Zhejin) remove o calor do Fígado (Gan). 

● VB37 (Guangming) harmoniza e tonifica o Qi do Fígado (Gan); desobstrui o 

canal do Fígado(Gan). 

● VB38 (Yangfu) domina o yang do Fígado(Gan). 

● VB40 (Qiuxu) promove o fluxo suave do Qi do Fígado (Gan). 

(FLOR...,2015) 

Figura 3– Meridiano do Fígado 

 

Fonte: http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/ 

http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/
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Figura 4– Meridiano da Vesícula Biliar 

 

Fonte: http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/ 

 

Figura 5– Meridiano da Bexiga 

 

Fonte: http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/ 

http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/
http://kyokushinkaikan.com.br/meridianos-do-corpo-humano/
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7.2 DIETOLOGIA 

 

Figura 6 – Jiló, Solanum aethiopicum 

 

Fonte: https://www.istockphoto.com/br/fotos/gilo 

 

Dieta do Jiló - Útil contra a vesícula preguiçosa, a hepatite aguda ou crônica, a 

cirrose hepática, vermes intestinais, úlceras gástricas, falta de tônus digestório, distúrbios 

enzimáticos da digestão, maus efeitos do alcoolismo na mucosa dos órgãos digestórios, 

tumores intestinais, cálculos biliares. (Humaniversidade Holística,2005) 

 

Figura 7- Arroz Integral 

 

Fonte: http://photos.demandstudios.com/getty/article/106/110/152139665.jpg 

 

Dieta do Arroz Integral - Indicada para a desintoxicação esta dieta promove a 

renovação sanguínea, a recuperação do equilíbrio metabólico e a restauração das funções 

orgânicas prejudicadas pela alimentação industrializada. (HUMANIVERSIDADE 

HOLÍTICA, 2005) 

 

 

https://www.istockphoto.com/br/fotos/gilo
http://photos.demandstudios.com/getty/article/106/110/152139665.jpg
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Figura 8- Alcachofra, Cynarascolymus 

 

Fonte: http://tudoela.com/wp-content/uploads/2017/05/como-consumir-alcachofra.jpg 

 

Princípio Ativo: nas folhas encontram-se a cinarina, sais minerais como cálcio, 

potássio, sódio, magnésio, insulina, princípio amargo e tanino.  

Partes Usadas: folhas  

Indicação:  

● sistema gastro intestinal: aumenta a secreção gástrica e sua acidez, laxativo; 

rim: diurético, usado nas nefrites agudas e nas uremias (aumenta a excreção 

de amônia);  

● vasos sanguíneos: hemorróidas, varizes e reumatismo;  

● obesidade: auxiliar nos regimes de emagrecimento;  

● diabetes: hipoglicemiante, auxiliar nos regimes de emagrecimento;  

● combate a anemia, raquitismo; diminuição do colesterol. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA BIOMOLECULAR E 

NUTRIGENÔMICA, (2000)  

 

Ação anti-inflamatório e analgésica. 

Fígado: cálculos biliares e distúrbios hepáticos - aumenta a secreção biliar 

(colerético) prevenindo a formação de cálculos, e embora não dissolva os já existentes, 

diminui a cólica biliar. ação antihepatotóxica (cinarina), protetora e regeneradora dos 

hepatócitos;colerético e hepatoprotetor tratamento da dispepsia , rico em vitamina C, anti 

oxidante , reduz o colesterol e triglicérides, diminui as taxas de colesterol devido à ação nas 

enzimas hepáticas (20 mg de cinarina reduzem em 30% o colesterol) 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA BIOMOLECULAR E 

NUTRIGENÔMICA, (2000)  

http://tudoela.com/wp-content/uploads/2017/05/como-consumir-alcachofra.jpg
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Alcachofra em cápsulas: Os extratos da folha Cynarascolymus tem sido indicado 

para aumentar a produção de ácido biliar e melhorar a digestão. As dosagens variam a partir 

de 4 ou 5 cápsulas , cada uma contendo 325 mg de extrato normalizado de folhas , durante até 

6 semanas. (MEDICINA NATURAL,  2018)  

A alcachofra é contra indicada em casos de obstrução do ducto biliar, gravidez e 

lactação, devido aos princípios amargos que podem passar para o bebê pelo leite materno. 

(MEDICINA NATURAL,  2018) 
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8 CONCLUSÃO 

 

Parece que a evolução da espécie humana, durante milhões e milhões de anos, veio 

selecionando o fígado para ser extremamente resistente aos efeitos deletérios das substâncias 

nocivas ao organismo. Quando os sinais dos maus tratos aparecem o problema pode ser 

antigo. A Acupuntura busca promover o potencial de autocura, dispondo de meios e técnicas 

para estimular a recuperação do indivíduo, através da circulação da energia vital. 
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