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RESUMO 

 

1-INTRODUÇÃO:  A Medicina Chinesa tem como sua origem uma enorme base filosófica, 

onde consta na Zang-Fu (Órgãos e Vísceras), há a teoria, que é a base imaterial do ser, onde 

dentro de cada órgão, Zang (Órgãos), está armazenado suas funções mentais (Shen). O efeito 

de cada mente, em um órgão específico não deve ser interpretado de forma muito restrita, mas 

sim como algo relacionado ao nosso cotidiano, com suas observações e realizações. 1.1 – 

“YÌ” A INTENÇÃO:  A intenção que é a mente “YÌ”  do Baço (Pi), é uma forma filosófica, 

é o que torna possível o desenvolvimento de cada postura tomada pelo acupunturista. O 

conjunto de símbolos chineses ou caracteres são denominados Han (hanzi) no qual denota um 

conceito abstrato ou concreto da realidade, e a intenção “YÌ”  na sua concepção quer dizer a 

“O Som ou a voz que sai do coração.”.2 – OBJETIVO:  O Objetivo deste trabalho é mostrar 

que não há nada de místico na intenção do “YÌ” mente do Baço (Pi), o qual é a manifestação 

da energia mental, reflexo da inteligência, pensamento da consciência originado no Coração 

(Shen) no sentido de concentrar-se em um só pensamento no julgamento e por fim, na decisão 

do fruto da recepção que a pessoa de maneira simples imediata, analisa logicamente e execute 

o ato, para alcançar o determinado objetivo.3-MÉTODO:  Foi feito por análise dos dados de 

artigo científico, que visa achar um consenso para ao desenvolvimento de um protocolo de 

acupuntura para mulheres submetidas ao tratamento de reprodução assistida e fontes 

secundárias, por meio de levantamento bibliográfico, baseado na experiência vivenciada 

pelosacupunturistas, por ocasião da realização de uma revisão integrativa.4-RESULTADO:  

No artigo os Protocolos de tratamentos utilizados como complemento da transferência de 

embriões variaram conforme o modo de estimulação, a profundidade da inserção da agulha e 

papel em as intervenções, influenciado pelos diferentes estímulos ou tradições do 

acupunturista, no qual refletem a prática estruturada para combinar o conhecimento e 

experiência das especialidades utilizando a referida técnica. 5-CONCLUSÃO: A intenção 

“YÌ”  é muito importante porque ela é o ato realizado que sebusca para obter determinado 

resultado, não sendo nada místico e sim o conhecimento da causa. 
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ABSTRACT 

 

1-INTRODUCTION: Chinese Medicine has as its origin an enormous philosophical basis, 

where it is found in Zang-Fu (Organs and Viscera), there is the theory, which is the 

immaterial basis of being, where inside each organ,Zang(Organ), their mental functions are 

stored (Shen). The effect of each mind on a specific organ should not be interpreted in a very 

restricted way, but rather as something related to our daily life, with its observations and 

achievements.1.1 - "YÌ" INTENTION:  The intention that is the "YÌ"  mind of the Spleen 

(Pi), is a philosophical form, is what makes possible the development of each posture taken 

by the acupuncturist. The set of Chinese symbols or characters are called Han (hanzi) in 

which it denotes an abstract or concrete concept of reality, and the intention "Yì" in its 

conception means "The Sound or the voice that comes out of the heart." 2 - 

OBJECTIVE: The purpose of this work is to show that there is nothing mystical about the 

intention of the "Yi"  mind of the Spleen (Pi), which is the manifestation of the mental 

energy, reflection of the intelligence, thought of the consciousness originated in the Heart 

(Shen) in the way of concentrating on a single thought in the judgment and finally, on the 

decision of the product of the reception that the person in an immediate simple way, logically 

analyzes and executes the act, to reach the certain objective.3-METHOD:  It was done by 

analysis of the data of a scientific article, which aims to find a consensus for the development 

of an acupuncture protocol for women submitted to assisted reproduction treatment and 

secondary sources, through a bibliographical survey, based on experience acupuncturists, on 

the occasion of an integrative review.4-RESULT: In the article the protocols of treatments 

used as a complement of the embryos transfer varied according to the way of stimulation, the 

depth of the insertion of the needle and paper in the interventions, influenced by the different 

stimuli or traditions of the acupuncturist, in which they reflect the practice structured to 

combine the knowledge and experience of the specialties using the technique referred. 5-

CONCLUSION : The intention "YÌ"  is very important because it is the accomplished act 

that is sought to obtain a certain result, being nothing mystical but the knowledge of the 

cause. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Chinesa, tem como sua origem uma enorme base filosófica; a teoria Zang-

Fu (Órgãos e Vísceras), tem sua grande importância, onde cada Órgão tem sua mente 

correspondente; o estudo dos antigos chineses sobre a mente baseava-se fundamentalmente na 

teoria do Yin e do Yang, nos Cinco Movimentos, mas também na experiência e na realidade 

do cotidiano. 

A teoria do Zang-Fu, é a base imaterial do ser, onde dentro de cada Órgão, Zang, está 

armazenado suas funções mentais (Shen), nos quais há uma interdependência contínua e 

dinâmica com a emoção (Yang) e com o funcionamento (Yin), assim como com seus pares de 

cada Órgão. 

O efeito de cada aspecto do Shen em um Órgão específico não deve ser interpretado 

de forma muito restrita, não deve ser interpretado com algo místico, superior ou algo 

empírico, mas sim como algo relacionado ao nosso cotidiano, com suas observações e 

realizações. 

A teoria psíquica é um conceito do máximo do Yang, no qual cada um está ligado em 

seu determinado Órgão, que por sua vez tem sua emoção especifica também, assim como o 

SHEN é o aspecto mental (ou mente, podendo haver outras traduções), é a própria mente que 

engloba o Hun (Fígado), Po (Pulmão), Yi (Baço), Zhi (Rim), no qual traduzimos como mente. 

Assim como a palavra espírito, existe muitos significados diferentes; o dicionário 

Oxford de inglês, tem o significado mais próximo ao da medicina chinesa, “é o princípio vital 

ou que anima no homem”, no dicionário 1Aurélio entre suas 33 definições, entre elas estão: 

conjunto das faculdades intelectuais; vida; razão; inteligência; energia; caráter; índole; 

aptidão; capacidade; opinião; sentimento; INTENÇÃO;  essência; sentido; entre outros. 

  

                                                           
1 Publicado em: 2016-09-24, revisado em: 2017-02-27 
Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/espirito›. Acesso em: 28 Sep. 2017 
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1.1 – “YÌ” A INTENÇÃO 

 

Cada Zang, Órgão, carrega em si uma essência de força mental do cotidiano para o 

cotidiano, trazendo suas funcionalidades no qual está relacionado com o ser, uma condição 

filosófica que busca explicar como somos e como agimos perante algo. 

A intenção que é a mente, “Yì” do Baço, é uma forma filosófica, e não uma postura 

mística, pois se baseia num ato que se antecede ao agir, é o que torna possível o 

desenvolvimento de cada postura tomada pelo acupunturista, e pela vontade de se gerar algo 

no paciente. 

 

 

O conjunto do símbolos chineses ou caracteres são denominados Han (hanzi) no qual 

denota um conceito abstrato ou concreto da realidade, no qual a intenção “YÌ”, na sua 

concepção quer dizer “ O som ou a voz que sai do Coração”, a concepção do ideograma 

representa idéia, intenção; a conotação de seus significados, varia muito conforme o local 

onde é usado e em qual contexto inserido, que são representados pelo conjunto de ideogramas 

som na parte superior, e Coração na parte inferior. 

“YÍ” - Intenção 



 

Diariamente, somos impactados por pessoas, situações e coisas que nos causam 

insights, nos fazendo refletir e 

e mudam nossos rumos. 

Não temos consciência do quanto somos inspirados pelo outro e s

do nosso poder de inspirar. É curioso perceber que refletimos a arte em atitudes e 

comportamentos, sem sequer notar como estamos agindo. Vivemos em um emaranhado de 

novidades e é difícil ter cautela para selecionar o que queremos absorve

Por isso o símbolo (Han) de Som, 

inspiração para se formar o algo mais, no qual é a essência da criação para se fazer algo, sem 

este nós não conseguiríamos ter o momento para gerar a intenção.

 

O Coração sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e 

os homens e como o cristianismo acredita também numa relação direta entre o amor e a 

espiritualidade, o Coração acabou virando símbolo desse sentimento.

 

 

Diariamente, somos impactados por pessoas, situações e coisas que nos causam 

insights, nos fazendo refletir e muitas vezes, tomar decisões que transformam nossas escolhas 

Não temos consciência do quanto somos inspirados pelo outro e s

do nosso poder de inspirar. É curioso perceber que refletimos a arte em atitudes e 

comportamentos, sem sequer notar como estamos agindo. Vivemos em um emaranhado de 

novidades e é difícil ter cautela para selecionar o que queremos absorver

Por isso o símbolo (Han) de Som, pode ser considerado da criação, o momento sutil de 

inspiração para se formar o algo mais, no qual é a essência da criação para se fazer algo, sem 

este nós não conseguiríamos ter o momento para gerar a intenção. 

 

sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e 

como o cristianismo acredita também numa relação direta entre o amor e a 

acabou virando símbolo desse sentimento. 

Som / Música 

Coração 
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Diariamente, somos impactados por pessoas, situações e coisas que nos causam 

tomar decisões que transformam nossas escolhas 

Não temos consciência do quanto somos inspirados pelo outro e sabemos ainda menos 

do nosso poder de inspirar. É curioso perceber que refletimos a arte em atitudes e 

comportamentos, sem sequer notar como estamos agindo. Vivemos em um emaranhado de 

r. 

criação, o momento sutil de 

inspiração para se formar o algo mais, no qual é a essência da criação para se fazer algo, sem 

sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e 

como o cristianismo acredita também numa relação direta entre o amor e a 
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O Coração que também faz parte do ideograma “YÌ”, é onde se forma e onde se 

concretiza a que também representa o guardar o formar a expansão da intenção, é guardado 

dentro dele para se expanda e forme um todo de características e efeitos na acupuntura. 

O Coração armazena a mente, SHEN, o espírito Deus, que realiza os processo de 

recepção de análise, do pensar, da cognição, “O Shen é aquilo pelo qual um determinado ser é 

diferente de qualquer outro; aquilo que transforma alguém em um individuo e mais do que 

outra pessoa.” (Larre ET Al, 1986 p.164).  
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2 - OBJETIVO 

 

O Objetivo deste trabalho é mostrar que não há nada de místico na intenção do “Yì”, 

assim como o Clássico Interno do Imperador Amarelo, não há muita discussão sobre o que 

cada Órgão em sua forma de mentes, essências, vontades; não consta muita informação a 

respeito disso, pois é uma base inteiramente filosófica, é uma posição, é uma visão holística 

da observação da natureza e da vida cotidiana das pessoas daquela época e que se aplica 

amplamente nos dias de hoje.   

Os Zang (Órgãos), agem em cima de diversas funções físicas, como o Coração 

promove a circulação do Sangue (Xue), pelos vasos sanguíneos, o Pulmão espalha o Qi (que 

muitos no ocidente ainda traduzem erroneamente como simplesmente energia) pela superfície 

da pele, por isso o Pulmão se encarrega da pele; o Fígado armazena o sangue (Xue) e dispersa 

a sua essência para nutrir os tendões, o Baço transporta e converte a água e os cereais para 

nutrir os músculos, o Rim armazena a essência e gera a medula para nutrir os ossos. 

A teoria do Zang possui inigualável valor, para que possamos dar uma visão ampla e 

profunda da natureza do homem, os mesmos são constituídos por uma estrutura material que 

necessita de energia, (Qi), para promover seu funcionamento, associado a sua essência, 

relacionada à mente; estes por sua vez se em desarmonia, são causadores de doenças que a 

altera o equilíbrio entre os Órgãos internos e a harmonia do sangue (Xue); o efeito de cada 

emoção não deve ser interpretado de forma muito restrita, pois também depende da 

característica constitucional de cada indivíduo. 

Os aspectos do Shen que compõem a parte imaterial do ser humano, pode significar 

também o princípio da natureza, não como um sentido místico, superior, imensurável, 

imaterial da palavra e sim como uma determinada divindade que nós somos, é uma maneira 

de mostrar simplesmente que somos um único ser, tendo dentro de si vários aspectos do Shen, 

mente, sendo o local de armazenamento nos Órgãos, cada qual com sua função determinante. 

O Shen, que tem dois sentidos, um é o de pensamento, consciência, percepção, 

memória, trabalho, inteligência, autocontrole e o autoconhecimento que dependem do 
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Coração (Xin), e o Shen também indica o complexo de todos os cinco aspectos mentais do ser 

humano, a própria mente, que engloba o Hun (Fígado armazena o espírito), Po (Pulmão 

armazena a alma inferior), Yí (Baço armazena a intenção) e o Zhi (Rim armazena a essência). 

O Baço, e sua mente “YÌ” intenção da vontade, são manifestações da mente, reflexo 

da inteligência, pensamento da consciência originado e formado no Coração (Shen) no sentido 

de concentrar-se em um só pensamento no julgamento e por fim, na decisão do fruto da 

recepção que a pessoa de maneira simples imediata, analisa logicamente. 

A reflexão é um pensamento profundo acompanhado de análise lógica do pensamento, 

faz a história ligar na recepção para fazer escolha consciente dentro dos das possibilidades até 

de ver a decisão, pode ser acompanhadas de dúvidas até se tornar uma ação em relação à tona 

proveniente de reflexão, para ser executado com a devida sabedoria e zelo. 

Por isso a intenção significa ter um propósito, fazer algo de forma premeditada, é a 

vontade, aquilo que a pessoa espera que aconteça, há o propósito que se pretende fazer eu 

desejo que almeja, o que busca atenção reunião de mecanismos usados para compor não só 

pensamentos, mas sim o que motiva suas ações. 

O que é que quero dizer em relação a mente, que o que mais se aproxima do 

pensamento da Medicina Chinesa, e princípio vital, do verdadeiro ser humano, está ligada 

mais a forma pelo qual é determinado a diferença um do outro, que transforma qualquer 

indivíduo único, com freqüência as pessoas ligam este termo a aspectos espirituais, religiosos, 

mas palavra entretanto abrange outros aspectos, assim como a vontade, intenção. 

Assim sendo, traduzido “YÌ” (Baço), em intenção, o intelecto é a mente o 

transformador de nossos pensamentos, é o agente formador da execução das idéias que foram 

armazenas em nosso Coração (SHEN), para sua execução. 

Sendo assim o Baço é o armazém da constituição mental é a morada do aspecto do 

Shen “YÌ”, que podemos afirmar que recebe a influência da Terra, é uma mente 

centralizadora, onde sua manifestação mental da consciência é a razão pela qual podemos 

manifestar em toda sua amplitude nossos atos. 
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. 

Conforme citado anteriormente é “A voz que sai do Coração” é fácil entendido como 

opinião, idéia com e outras palavras escritas, são pensamentos emitidos por alguém através de 

diversas formas, é a emoção do sentimento de uma pessoa emitir, é a expressão que foi 

concebida e liderada para que seja executada a referida informação. 
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3 - MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir da análise dos dados do 

artigo científico, que tenta usar um consenso para ao desenvolvimento de um protocolo de 

acupuntura para mulheres submetidas ao tratamento de reprodução assistida e fontes 

secundárias, por meio de levantamento bibliográfico e baseado na experiência vivenciada pelo 

autor, por ocasião da realização de uma revisão integrativa. A pesquisa bibliográfica é uma 

das melhores formas de iniciar um estudo, buscando-se semelhanças e diferenças entre os 

artigos levantados nos documentos de referência. A compilação de informações em meios 

eletrônicos é um grande avanço para os pesquisadores, democratizando o acesso e 

proporcionando atualizações frequentes.  

O propósito geral de uma revisão de literatura de pesquisa é reunir conhecimentos 

sobre um tópico, ajudando nas fundações de um estudo significativo para acupuntura e tantas 

outras áreas correlatas.  

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados no site Google Acadêmico, livros da biblioteca da Escola Brasileira de 

Medicina Chinesa EBRAMEC.  

A análise das informações selecionadas, em relação a “YÍ” intenção no ponto de vista 

da Medicina Chinesa, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o 

intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 

No artigo escolhido como base, é utilizado um processo de consenso chamado de 

Delphi, no qual é baseado no princípio das previsões de um grupo estruturado de 

especialistas, esta técnica tem sido utilizados para abordagens estruturadas em para 

desenvolvimento de protocolos de tratamento de acupuntura por consenso para mulheres 

submetidas ao tratamento de tecnologia reprodutiva assistida (ART); amplamente utilizada 

como adjuvante da fertilização in vitro ensaios controlados randomizados e várias análises 

sistemáticas para complemento do tratamento como a rede melhor dos resultados e 

produtivos. 
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A técnica Delphi é um método utilizado para estimar a probabilidade e o impacto de 

acontecimentos futuros e incertos de um determinado grupo de estudos ou para estudos. No 

Delphi, um grupo de peritos é consultado para auxiliar na identificação de riscos e suposições 

e premissas a eles associados, e cada um individualmente apresenta suas estimativas e 

premissas para um facilitador, que analisa os dados e emite um relatório de síntese. 

A técnica é um processo interativo, onde o grupo discute e analisa os dados, sendo o 

seu objetivo maior é obter uma ampla gama de opiniões para a definição do escopo e 

gerenciamento de riscos no seu projeto, a partir da consulta a um grupo de especialistas. 

O seu objetivo é esclarecer e aprofundar as questões, identificar áreas de concordância 

ou discordância e assim buscar o consenso, que permitirá o embasamento para a tomada de 

decisão em relação a mudanças no escopo e na gestão do projeto. 
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4 - RESULTADO 

 

Os Protocolos de tratamentos utilizados como complemento da transferência de 

embriões variaram o modo de estimulação, a profundidade da inserção da agulha e do papel 

das intervenções, influenciado pelos diferentes estímulos ou tradições do acupunturista. 

Conforme usados, os mesmos, refletiram a prática da acupuntura no mundo, pois 

muitas vezes não é aplicado uma estrutura de diagnóstico e a falta de individualização para 

resolver desequilíbrios e sintomas específicos da Medicina Chinesa.  

Os métodos frequentemente selecionados para reduzir itens que geralmente são 

projetados para combinar o conhecimento e experiência das especialidades utilizando a 

técnica Delphi, para abordar objetivos no qual é baseado em um processo estruturado para 

coletar e destilar conhecimento de um grupo de especialistas por meio de uma série de 

questionários intercalados, vídeo e opinião controlada. 

No estudo participaram acupunturista que trabalhavam na área de fertilidade os quais 

foram identificados como potenciais participantes o histórico de publicação sobre a 

acupuntura e infertilidade ou no mínimo 10 anos de experiência no uso de tratamento. 

No desenvolvimento dos parâmetros iniciais deste artigo, foram feitos através de 

relatórios e diretrizes, contribuindo para parâmetros do tratamento, esta medida é avaliada o 

tempo de tratamento, o uso de técnicas de agulhamento,  estimulação e retenção de agulhas e 

o papel  e a  relação Acupunturista-paciente.  

A qualificação do acupunturista e seus anos de prática e a carga de trabalho atribuído 

com pacientes de fertilidade, estilos de acupuntura praticados, os quais foram convidados a 

indicar opiniões sobre os procedimentos a para as mulheres que receberam a cultura como 

adjuvante da ART. 

A frequência e o número de tratamentos, o tempo de duração tiverem como 

importantes na fase de estimulação do ciclo,  frequentemente foram administrados no início 
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da ART objetivando melhorar  a capacidade de resposta que variam de um mínimo de 

tratamento duas vezes por semana até todos os dias até o momento da injeção. 

Estes acupunturistas participantes foram selecionados de uma lista, os quais 

selecionaram canais do Estômago, Fígado e Baço com pontos na área de inervação para o 

útero e ovário, nos músculos abdominais e nas pernas, para o referido tratamento. 

Alguns acupunturistas participantes indicaram uma duração de agulhamento de 25 a 

30 minutos a maioria dos participantes respondeu que a sensação do Qi é importante; mas 

suas opiniões variaram sobre a necessidade de manter durante o tratamento a sensação do Qi e 

outros informaram que não havia a necessidade de estimular novamente. 

 Neste artigo vemos que a intenção dos praticantes na acupuntura não é só importante 

como é imprescindível, para obter os resultados almejados durante a sessão, até para 

minimizar e otimizar os efeitos colaterais e também apoiar emocionalmente o paciente. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

A concentração da mente do acupunturista implica no fato de que o praticante deve 

antes e após a inserção da agulha, concentrar seu que QI e prestar o máximo de atenção no 

paciente observando as alterações. 

A intenção mostra a razão de ser de uma ação específica, faz parte do lado mais 

profundo da consciência da pessoa. Geralmente a intenção é sobre uma ação que é apenas 

conhecida pela pessoa que é autora de suas decisões. 

A intenção é muito importante, ela é a busca para o resultado. Por exemplo, pode ser 

que uma pessoa tenha a intenção de surpreender a outra com um presente bonito, no entanto, 

pode ser que seu destinatário não tenha gostado do presente, nas relações das pessoas. 

No caso da acupuntura, gerar ou não determinado estímulo para o tratamento, nos 

indica uma coerência entre fatos apurados através do diagnostico realizado, para que se possa 

definir o melhor caminho de tratamento, e de que resultado se espera. 

Para ter boas e claras intenções, em primeiro lugar, tem que deixar claro o que quer e 

como quer alcançar determinado objetivo. Quando se duvida de sua meta, então, também se 

duvida de suas intenções, por isso deve se atentar e ter uma boa base dos principais modos de 

diagnostico constante na Medicina Chinesa, de acordo com os Oito Princípios (Ba Gang); Qi, 

Sangue (Xue) e Líquidos Corporais (Jin Ye); Órgãos e Vísceras (Zang Fu); Fatores 

Patogênicos (Bing Yin); Canais e Colaterais (Jing Luo); Canais Extraordinários (Qi Jing 

Mai); Cinco Movimentos (Wu Xin); Seis Canais ou Estágios (Liu Jing); Quatro Níveis (Wei 

Qi Ying Xue); Triplo Aquecedor (San Jiao); tudo isto é parte da identificação do padrão, que 

é necessário para entender sua origem, desenvolvimento e relação com outros padrões, para 

que se possa definir como agir, e qual resultado se espera com o referido protocolo utilizado 

pelo acupunturista, que é chamado de Bian Zheng Lun Zhi. 

A identificação de padrões de desarmonia combinando com o diagnóstico, a patologia 

é o que orienta o princípio de tratamento, basicamente, escolher e determinar o princípio de 
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um método terapêutico mais apropriado de acordo com a conclusão da patogenia envolvida, 

definindo assim a forma mais adequada para o tratamento. 

Assim sendo, “De acordo com os princípios da acupuntura, deve-se examinar primeiro 

cuidadosamente o paciente, e então tratar de acordo com as condições de suas atividades da 

Mente (Shen).” (Ben Shen no livro Ling Shu), esta mente é a intenção sendo colocada em 

prática através do conhecimento que foi adquirido.  

Em síntese, o acupunturista tem que alcançar o conhecimento desejado, para que se 

possa definir onde quer chegar em seu tratamento, especificando, manipulando corretamente 

as agulhas nos referidos canais para chegar o resultado tanto almejado, não existindo portando 

um misticismo em torno da intenção, mas sim o conhecimento da causa. 
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