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"Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que 

conhece a si próprio é iluminado." 

Lao-Tzu



 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo verificar a ação da Acupuntura como um tratamento 

complementar para a diminuição da ansiedade em pacientes com Transtorno de Ansiedade. Estudos 

comprovam que aproximadamente 12% da população é ansiosa, representando 24% de milhões de 

brasileiros com ansiedade patológica, estimando-se também que 23% da população brasileira 

apresentará algum distúrbio ansioso ao longo da vida. Esse transtorno prejudica o desenvolvimento 

biopsicossocial do indivíduo. Tomando-se como base que a Acupuntura é uma técnica da Medicina  

Chinesa que consiste em estimular pontos determinados do corpo, explorando as energias vitais que 

circulam nos meridianos, os pacientes tratados referem melhora da ansiedade, e consequentemente 

melhora na qualidade de vida. Assim, a presente pesquisa se desenvolveu a partir de um estudo de 

caso, experimental, tendo sido analisado e diagnosticado o paciente. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica, preenchimento de ficha de anamnese, exame de pulso e observação da língua. Após 

dez sessões de atendimento, a paciente relatou significativa melhora dos sintomas apresentados 

inicialmente. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to verify the action of Acupuncture as a complementary treatment to reduce 

anxiety in patients with anxiety disorder. Studies show that approximately 12% of the population is 

anxious, representing 24% of millions of Brazilians with pathological anxiety, also estimated that if 

23% of the population present some kind of anxiety disorder throughout life. This disorder damages 

the biopsychosocial development of the individual. Taking as base that Acupuncture is a traditional 

Chinese medical technique that involves stimulating certain points of the body, exploring the vital 

energies circulating in the meridians, patients report improvement of anxiety, and consequently 

improved quality of life. Thus, this research was developed from a case study, experimental, have 

been analyzed and diagnosed the patient. A literature review was performed, anamnesis form filling, 

pulse examination and observation of the tongue. After ten sessions of treatment, the patient 

reported significant improvement in symptoms initially. 

 

KEYWORDS: Chinese Medicine. Acupuncture. Chinese medicine. Acupuncture. Anxiety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na nossa sociedade atual, a ansiedade vem se tornando cada vez mais comum tanto entre 

jovens quanto em adultos. Tal fato pode ser identificado, por exemplo, no fato da sociedade estar 

voltada ao consumo e ao acúmulo de riquezas, enquanto que as relações interpessoais vão se 

tornando cada vez mais obsoletas e a pressão advinda deles é um fator constante na vida das 

pessoas, apresentando-se desta forma uma nova chaga dentro da complexidade humana: a ansiedade 

em excesso. Uma sensação corriqueira é a que sentimos quando temos uma grande preocupação, 

podendo ser com a família, no trabalho, ou mesmo antes de uma festa, viagens e até em coisas do 

cotidiano. 

 O século vinte e um apresenta-se como um período de transformações rápidas e profundas, 

exigindo dessa forma um poder de adequação muito grande por parte das pessoas. Tal adequação 

ocorre ao custo, muitas vezes, de frustrações tanto profissionais quanto pessoais, acarretando 

insegurança e ansiedade recorrentemente.  

 Não ser contagiado pela ansiedade coletiva ou superá-la são grandes desafios, os quais 

exigem um enorme esforço diário. É exatamente neste novo contexto que a ansiedade se torna um 

problema de grandes proporções, apresentando-se como uma ameaça ao bem estar da sociedade e 

quando não tratada pode se transformar em uma doença. 

 De acordo com Ross (2003) a ansiedade é uma característica biológica do ser humano, que 

precede momentos de perigo real ou imaginário, sinalizado por sensações corporais desagradáveis, 

como por exemplo, uma sensação de vazio no estômago, coração acelerado, medo intenso, aperto 

no tórax, transpiração, além de outras alterações relacionadas à disfunção do sistema nervoso 

autônomo.  

Na teoria da Acupuntura, todas as estruturas do organismo se encontram, na sua origem, em 

equilíbrio pela ação das energias Yin e Yang. Esse equilíbrio energético compõe-se numa lei 

universal do mundo material: todo objeto ou fenômeno no universo consiste de dois aspectos 

opostos Yin e Yang, que estão em conflito e interdependência. É a origem e causa para o 

florescimento e perecimento das coisas. O Yang cria, o Yin retém e acrescenta. (AUTEROCHE, 

1986) 

Desse modo, o mesmo autor traz que, se as energias Yin e Yang se apresentarem em perfeita 

harmonia, o organismo certamente estará com saúde. Por outro lado, um desequilíbrio favorecerá ao 

surgimento da doença.  

Baseando-se que o princípio chinês da indissociabilidade entre corpo, mente e espírito 

relacionando-se entre os cinco órgãos, Ross (2003) enfatiza que a ansiedade é acarretada decorrente 

de uma perturbação do sistema do coração. Para o mesmo autor o surgimento de distúrbios de 
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ansiedade está relacionado concomitantemente com a instabilidade entre os sistemas do coração e 

do rim. Assim, pode-se identificar que a ansiedade do coração está alicerçada no medo do rim, com 

sentimentos característicos de apreensão, do medo de que algo muito ruim aconteça. A ansiedade 

pode então vir associada de sobressaltos e receio, apresentando alguns sinais físicos, tais como 

tremores, alterações na frequência urinária e/ou intestinos soltos (Ross, 2003). 

 Tomando-se como base que a Acupuntura é uma técnica da Medicina Chinesa que consistem 

em estimular pontos determinados do corpo, explorando as energias vitais que circulam nos 

meridianos, os pacientes tratados referem melhora da ansiedade, e consequentemente melhora na 

qualidade de vida.  

Desta forma o presente trabalho objetiva verificar a ação da Medicina Chinesa como um 

tratamento complementar para a diminuição da ansiedade e subsequentemente seus sintomas em 

pacientes que apresentam sofrimento psíquico decorrente da ansiedade. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Ansiedade: visão ocidental 

 

 A ansiedade é um fator que vem apresentando proporções significativas tanto no Brasil 

quanto no mundo. No Brasil, segundo informações do instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas situado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aproximadamente 12% 

(doze por cento) da população é ansiosa, representando 24 (vinte e quatro) milhões de brasileiros 

com ansiedade patológica, estimando-se também que 23% (vinte e três por cento) da população 

brasileira apresentará algum tipo de distúrbio ansioso ao longo da vida. Tal estudo, realizado entre 

os anos de 2005 a 2007, mostra também que a probabilidade de morrer por doenças 

cardiovasculares pode ser até quatro vezes maiores.  

 Ansiedade é uma característica biológica do ser humano, que precede momentos de perigo 

real ou imaginário, intensificado por sensações corporais desagradáveis quando estas sensações 

corporais começam a trazer prejuízo ao indivíduo ela passa a ser classificada como um transtorno. 

(ROSS, 2003) 

 Dessa forma, a ansiedade está presente na vida de uma pessoa durante toda a sua vida, e 

pode ser compreendida como um acompanhamento normal das diversas metamorfoses que ocorrem 

na nossa existência. Esse fenômeno pode apresentar um caráter patológico quando apresenta uma 

resposta inapropriada, decorrente da sua intensidade, duração e frequência, diante de um 

determinado estímulo. A ansiedade, ao apresentar-se de forma muito intensa, e/ou duração muito 

grande, desproporcional ao estímulo frente ao qual o indivíduo se encontra, é possível dizer que ele 

está apresentando um quadro patológico referente a um transtorno de ansiedade. 

 Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (2014), os 

Transtornos de Ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e 

ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Apresentando-se o medo como 

uma resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, a ansiedade é a antecipação de 

ameaça futura. A ansiedade vem sendo associada à tensão muscular e vigilância em preparação para 

perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Os ataques de pânico se destacam dentro dos 

transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo, mas não são limitados ao 

transtorno de ansiedade, podendo ser vistos em outros transtornos. 

 Ainda segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (2014) 

os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativos por serem 

excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Muitos dos 

transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. A 
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maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino do que no masculino, 

apresentando uma proporção de aproximadamente duas mulheres a cada homem. Cada transtorno 

de ansiedade é diagnosticado somente quando os sintomas não são consequência dos efeitos 

fisiológicos do uso de uma substância e/ou medicamento ou de outra condição médica ou não são 

mais bem explicados por outro transtorno mental. 

 Segundo Graeff (1997) a etiologia da ansiedade é multifatorial, envolvendo dessa forma 

aspectos psicossociais e biológicos. Identificou-se que para obter uma compreensão melhor das 

questões biológicas da ansiedade faz-se necessário aprofundar-se um pouco na neuropsicologia. 

 

1.1.2 A Neuropsicologia e suas respostas 

 

 Para alguns autores as funções cerebrais mais relacionadas à ansiedade seriam a amígdala e 

o córtex pré-frontal, pois ambos regulam as emoções e podendo ser apresentados como marcadores 

candidatos na mediação de risco genético (LAU e PINE, 2008). 

 Já outros autores, como Gray e Naughton (2007), trazem em seus estudos que a relação 

existente entre a teoria da Neuropsicologia da ansiedade e do funcionamento do sistema septo-

hipocampal encontrariam um conflito entre os objetivos concomitantemente disponíveis, e para 

resolvê-lo o sistema aumentaria o peso dado à informação negativa em áreas de processamento, 

sendo que este aumento na informação afetivamente negativa produziria o aumento da ansiedade 

em algumas tarefas, reduzindo o efeito de interferência da memória em outras. 

 Graeff (2004) traz que o funcionamento do sistema septo-hipocampal seria facilitado por 

aferências nervosas mediadas pelos neurotransmissores noradrenalina, serotonina e gaba érgicos 

provenientes do tronco cerebral, onde atuariam os fármacos ansiolíticos. O mesmo autor traz 

estudos que apontam que lesões do septo, do hipocampo dorsal, ou ambas as estruturas, têm efeitos 

semelhantes a alguns fármacos. 

 Existem várias substâncias que transmitem a informação de um neurônio ao outro, sendo as 

mais conhecidas a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A região da parede dos neurônios é 

conhecida como sinapse, nela existem estruturas (proteínas) chamadas receptores que são como 

nichos que acomodam, recebem e se ligam aos neurotransmissores, onde as mensagens vão sendo 

transmitidas, e ao mesmo tempo conseguem bloquear a volta das mesmas, através da receptação do 

neurotransmissor, o qual tem sido veiculado como o ponto principal da ação dos fármacos, pois em 

algumas pessoas há um impedimento de comunicação entre dois sistemas de neurônios, gerando um 

mau funcionamento. (MERCADANTE E SCAHILL, 2005). 

 Segundo Ramos (2000), a serotonina também conhecida como 5-hidroxitriptamina ou 5-HT 

é o principal neurotransmissor do núcleo mediano da rafe (NMR), mostrando-se uma estrutura 
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muito importante, pois liga-se às respostas de defesa. Antidepressivos que elevam a 

biodisponibilidade de 5HT no sistema nervoso central, como clomipramina, fluvoxamina e 

fluoxetina, são eficazes no tratamento do Transtorno do Pânico.  

 Ainda segundo o mesmo autor há indícios de que a matéria cinzenta periaqueductal 

(MCPD), o hipotálamo medial e a amígdala formem um sistema coordenado que é acionado por 

estímulos dolorosos ou estímulos inatos de medo, levando o animal a executar comportamentos do 

tipo luta ou fuga, acompanhado de alterações autonômicas e hormonais. Deakin e Graeff (1991) 

propõem que a via serotoninérgica, iniciando-se no núcleo dorsal da rafe e incidindo-se para a 

matéria cinzenta periaqueductal (MCPD), atuaria inibindo a resposta de ansiedade incondicionada, 

que estaria ligada ao pânico. Alguns autores insinuam que uma supersensibilidade de receptores 

serotoninérgicos pós-sinápticos poderia ser uma das alterações fundamentais do transtorno de 

pânico. 

 Observa-se que inúmeros neurotransmissores desempenham papel fundamental no controle 

da ansiedade, porém a serotonina e o ácido gama-aminobutírico (GABA) são considerados os mais 

importantes. A serotonina e o GABA são neurotransmissores inibitórios, que controlam a resposta 

de Estresse. Dessa forma, quando ocorre alguma alteração nesses neurotransmissores no Sistema 

Nervoso acarreta em um estado de ansiedade. (RAMOS, 2000). 

 Estudiosos identificaram que a estrutura cerebral chave subjacente à ansiedade seria a 

amígdala (GRAY E NAUGHTON, 2007). Tal estrutura avalia a natureza e intensidade da ameaça, 

atribuindo a ela conotação afetiva. Observa-se que existe uma grande importância no papel 

desempenhado pela amígdala no condicionamento da ansiedade e da memória emocional, 

ocorrendo, dessa forma, uma associação entre emoção e memória (GAEFF, 2004). 

 Gazzaniga et. al (2006) traz em seus estudos que a amígdala também é conhecida por sua 

importância tanto para o aprendizado quanto para a memória emocional, identificando que este 

papel afeta uma variedade de comportamentos emocionais relacionado ao aprendizado implícito, à 

memória explícita, a respostas sociais e vigilância. 

 Estudos demonstram que pessoas ansiosas, comparando aos não ansiosos, prestam mais 

atenção e são mais influenciados por estímulos ameaçadores e essa influência está associada à 

amígdala por atividade excessiva da mesma. Por conseguinte, observa-se que a ativação da 

amígdala pode refletir os processos associados à ansiedade, enquanto que o córtex pode refletir 

processos associados a modulação tanto da atividade da amígdala como da resposta emocional 

associada (PINE et. al, 2008). 

 Corroborando esse entendimento, Graeff (2004) traz em seus escritos evidências clínicas que 

atestem a importância do córtex pré-frontal na ansiedade. Traz também que a ansiedade existente na 

nossa rotina não é provocada por estímulos ameaçadores inatos e condicionados e sim por sinais 
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verbais e não verbais com significados simbólicos. Nessa conjuntura, as estruturas com maior 

significado são o córtex pré-frontal e as regiões frontais e temporais que permitem a compreensão 

verbal e por meio delas estímulos de natureza psicossocial passam a influenciar intensamente sobre 

a ansiedade. 

 Segundo Gazzaniga et. al (2006) o córtex pré-frontal é o local de armazenamento primário 

que a informação perceptiva corrente e o conhecimento armazenado possam interagir, constituindo 

um componente relevante do sistema de memória de trabalho. 

 Estudos referentes ao funcionamento cerebral mostram que o desempenho do córtex pré-

frontal parece ser o de analisar situações complexas e regular as respostas afetivas a essas. Ele 

trabalha modulando a atividade do sistema septo-hipocampal. A hiperativação do córtex pré-frontal 

direito parece estar ligada à ansiedade e afetos negativos (PHAN et al 2004) 

 Para Graeff (2004) e Mcnaughton (1997) a ansiedade pode ser resultante de uma disfunção 

cognitiva relacionada à hiperatividade do hipocampo, estrutura que estaria relacionada à memória e 

à ansiedade  

 Já no campo da cognição a ansiedade é de suma importância, pois frequentemente está 

relacionada a efeitos adversos referente ao desempenho nas tarefas cognitivas (EYSENCK et al., 

2007). “Quando é excessiva interfere negativamente no desempenho acadêmico” (MONTEIRO, 

1980), podendo desta forma demonstrar abalroamento na autoconfiança acarretando o medo de 

errar (SPREEN e STRAUSS, 1998). Estudiosos pesquisam o fato de existir uma relação entre o 

elevado nível de ansiedade e o baixo rendimento cognitivo em tarefas mais complexas (DUTKE e 

STOBER, 2001) 

 Na população que se encontra na fase adulta, que apresentam ansiedade e depressão, pode-se 

observar que apresentam déficits na atenção, no reconhecimento visual, nas funções motoras e no 

tempo de reação. (EMERSON et al, 2005) 

 Dessa forma pode-se identificar que todo o funcionamento cognitivo do indivíduo pode ser 

atingido, devido a uma alteração da atenção. Essa alteração no sistema atencional pode ser 

decorrência de atividade exacerbada da amígdala, que pode chegar a dificultar também o 

planejamento e a execução de metas de longo prazo e aumentar a execução de comportamentos 

guiados por metas imediatas (SAPIR e AROSON, 1990). 

 Para Micco et al., (2009) sintomas de depressão ou ansiedade podem ser associados a 

prejuízos neurológicos, observando-se que infantes com esses sintomas são mais predispostos a 

apresentarem prejuízos na memória de trabalho, na flexibilidade cognitiva, na velocidade de 

processamento e na memória verbal. Esses estropícios podem ocasionar nos infantes que 

apresentam tais dificuldades em participar e completar a contento suas tarefas escolares, de 

organizar e planejar projetos de longo prazo e memorizar informações aprendidas no âmbito 
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escolar. 

 Ademais, nas alterações cognitivas, identifica-se que o “estado de alerta, o estresse e a 

ansiedade são importantes moduladores das fases da formação da memória e sua evocação” 

(QUEVEDO et al. 2003). Dessa forma observa-se que a “ansiedade pode prejudicar a capacidade de 

recordar ou recuperar um conteúdo aprendido em momento de tensão” (WIGFELD e ECCLES, 

1989) 

 Para uma melhor compreensão dos Transtornos de Ansiedade, a seguir serão identificadas 

todas as classificações nas quais tal Transtorno se enquadra. 

 

1.1.3 Diferentes tipos de transtorno de ansiedade segundo o DSM-5 

 

 O DSM-5 (2014) classifica os transtornos de ansiedade como: 

 Transtorno de Ansiedade de Separação, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios 

listados abaixo: 

 

A característica essencial do transtorno de ansiedade de separação é o medo ou a ansiedade 

excessivos envolvendo a separação de casa ou de figura de apego. A ansiedade excede o esperado 

com relação ao estágio de desenvolvimento do indivíduo. 

Os indivíduos com transtorno de ansiedade de separação tem sintomas que satisfazem pelo 

menos três dos critérios apresentados a seguir: Eles vivenciam sofrimento excessivo e recorrente 

ante a ocorrência ou previsão de afastamento de casa ou de figuras importantes de apego. Eles se 

preocupam com o bem-estar ou a morte de figuras importante de apego, particularmente quando 

separados delas, precisam saber o paradeiro das suas figuras de apego, e querem ficar em contato 

com elas. Também se preocupam com eventos indesejados consigo mesmos, como perder-se, ser 

seqüestrado, ou sofrer um acidente que os impediriam a de se reunir a sua figura importante de 

apego. Os indivíduos com transtorno de ansiedade de separação são relutantes ou se recusam a sair 

sozinhos devido ao medo de separação. Eles tem medo ou relutância persistente e excessiva em 

ficar sozinhos ou sem figuras importantes de apego em casa ou em outros ambientes. Podem ocorrer 

sintomas físicos como por exemplo cefaleias, dores abdominais, náuseas e vômitos. Podem 

apresentar também sintomas cardiovasculares como palpitações, tonturas e sensação de desmaio são 

raros em crianças menores, mas podem acontecer em adolescentes e adultos. 

A perturbação pode durar por um período de pelo menos quatro semanas em crianças e 

adolescentes com menos de 18 anos e geralmente dura seis meses ou mais em adultos. A 

perturbação pode causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo nas áreas de 

funcionamento social, acadêmico, profissional ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo. 
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 Mutismo Seletivo, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios listados abaixo: 

 

Ao se encontrarem com outros indivíduos em interações sociais, as crianças com mutismo 

seletivo não iniciam a conversa ou respondem reciprocamente quando os outros falam com elas. O 

fracasso na fala ocorrem em interações sociais com crianças e adultos. As crianças com mutismo 

seletivo falarão em sua casa na presença de membros da família imediata, mas com frequência não 

o farão nem mesmo na presença de amigos próximos ou parentes de segundo grau, como avós ou 

primos. A perturbação é com frequência marcada por intensa ansiedade social. As crianças com 

mutismo seletivo comumente se recusam a falar na escola, o que leva a prejuízos acadêmicos ou 

educacionais, uma vez que os professores têm dificuldades para avaliar habilidades como a leitura. 

O fracasso na fala pode interferir na comunicação social, embora as crianças com esse 

transtorno ocasionalmente usem meios não verbais, como por exemplo grunhindo, apontando, 

escrevendo, para se comunicar e podem desejar ou ansiar pela participação em encontros em que a 

fala não é exigida como por exemplo papeis em peças de teatro em que a fala não é exigida. 

As características associada ao mutismo seletivo podem incluir timidez excessiva, medo de 

constrangimento, isolamento e retraimentos sociais, apego, traços compulsivos, negativismo, 

ataques de ou comportamento opositor leve. 

 

 Fobia Específica (animal, ambiente natural, sangue-injeção-ferimentos, medo de sangue, 

medo de injeções e transfusões, medo de outros cuidados médicos, medo de ferimentos, 

situacional); que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios listados abaixo: 

 

Uma característica essencial desse transtorno é que o medo ou ansiedade está circunscrito à 

presença de uma situação ou objeto particular, que pode ser denominado estímulo fóbico. As 

categorias das situações ou objetos temidos são apresentadas como especificadores. Muitos 

indivíduos temem objetos ou situações de mais de uma categoria, ou estímulo fóbico. Para o 

diagnóstico de fobia específica, a resposta deve ser diferente dos medos normais transitórios que 

comumente ocorrem na população. Para satisfazer os critérios para um diagnóstico, o medo ou 

ansiedade deve ser intenso ou grave. O grau do medo experimentado pode variar com a 

proximidade do objeto ou situação temida e pode ocorrer com a antecipação da presença ou na 

presença real do objeto ou situação. Além disso o medo ou ansiedade pode assumir a forma de um 

ataque de pânico com sintomas complexos ou limitados. Outra característica das fobias específicas 

é que o medo ou ansiedade é evocado quase todas as vezes que o indivíduo entra em contato com o 

estímulo fóbico. 
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O indivíduo evita ativamente a situação, ou, se não consegue ou decide não evitá-la, a situação 

ou objeto evoca temor ou ansiedade intensos. O medo ou ansiedade é desproporcional com relação 

ao perigo real representado pelo objeto ou situação ou mais intenso do que é considerado 

necessário. 

 

 Transtorno de Ansiedade Social (fobia social), que segundo o DSM-5 segue os seguintes 

critérios listados abaixo: 

 

A característica essencial do transtorno de ansiedade social é um medo ou ansiedade acentuados 

ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos outros. Em crianças, o 

medo ou ansiedade deve ocorrer em contexto com os pares, e não apenas durante interações com 

adultos. Quando exposto a essas situações sociais, o indivíduo tem medo de ser avaliado 

negativamente. Ele tem a preocupação de que será julgado como ansioso, débil, maluco, enfadonho, 

amedrontado, sujo ou desagradável. O indivíduo teme agir ou aparecer de certa forma ou 

demonstrar sintomas de ansiedade, tais como ruborizar, tremer, transpirar, tropeçar nas palavras, 

que serão avaliados negativamente pelos demais. Alguns tem medo de ofender os outros ou de ser 

rejeitados como consequência. Outros chegam a ter medo e evitam urinar em banheiros públicos 

quando outras pessoas estão presentes (parurese ou síndrome da bexiga tímida). 

As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Assim um indivíduo que fica 

ansioso apenas ocasionalmente em situações sociais não seria diagnosticado com transtorno de 

ansiedade social. Entretanto, o grau e o tipo de medo e ansiedade podem variar em diferentes 

ocasiões. O medo ou ansiedade é julgado desproporcional ao risco real de ser avaliado 

negativamente ou ás consequências dessa avaliação negativa. As vezes a ansiedade pode não ser 

excessiva porque está ligada a um perigo real. 

 

 Transtorno de Pânico, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios listados abaixo: 

 

Transtorno de pânico se refere a ataques de pânico inesperados recorrentes. Um ataque de 

pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e 

durante o qual ocorrem quatro ou mais de uma lista de 13 sintomas físicos e cognitivos. O termo 

recorrente significa mais de um ataque de pânico inesperado. O termo inesperado se refere a um 

ataque de pânico para o qual não existe um indício ou desencadeante óbvio no momento da 

ocorrência, ou seja, o ataque parece vir do nada, como quando o indivíduo está relaxando ou 

emergindo do sono (ataque de pânico noturno). Em contraste, os ataques de pânico esperados são 

ataques para os quais existe um indício ou desencadeante óbvio, como uma situação em que os 



18 

 

ataques de pânico ocorrem geralmente. A determinação de os ataques de pânico serem esperados ou 

inesperados é feita pelo clínico, que faz esse julgamento com base na combinação de um 

questionamento cuidadoso quanto à sequência dos eventos que precederam ou conduziram ao 

ataque e do próprio julgamento do indivíduo do quanto o ataque lhe pareceu ocorrer sem razão 

aparente. As interpretações culturais podem influenciar a designação do ataque de pânico como 

esperado ou inesperado. Nos Estados Unidos e na Europa, aproximadamente metade dos indivíduos 

com transtorno de pânico tem ataques de pânico esperados tanto quanto ataques inesperados. Assim, 

a presença de ataques de pânico esperados não exclui o diagnóstico de transtorno de pânico. 

A frequência e a gravidade dos ataques de pânico variam de forma considerável. Em termos de 

frequência, pode haver ataques moderadamente frequentes (p. ex., um por semana) durante meses, 

pequenos surtos de ataques mais frequentes (p. ex., todos os dias) durante muitos anos. As pessoas 

que têm ataques de pânico infrequentes se parecem com as pessoas com ataques de pânico mais 

frequentes em termos de sintomas do ataque, características demográficas, comorbidade com outros 

transtornos, história familiar e dados biológicos. Em termos de gravidade, os indivíduos com 

transtorno de pânico podem ter ataques com sintomas completos (quatro ou mais sintomas) ou com 

sintomas limitados (menos de quatro sintomas), e o número e o tipo de sintomas do ataque de 

pânico frequentes diferem de um ataque de pânico para o seguinte. No entanto, é necessário mais de 

um ataque de pânico completo inesperado para o diagnóstico de transtorno de pânico. 

As preocupações acerca dos ataques de pânico ou de suas consequências geralmente 

relacionam-se a preocupações físicas, como a preocupação de que os ataques de pânico reflitam a 

presença de doenças ameaçadoras à vida (p. ex., doença cardíaca, transtorno convulsivo); 

preocupações pessoais, como constrangimento ou medo de ser julgado negativamente pelos outros 

devido aos sintomas visíveis de pânico; e preocupações acerca do funcionamento mental, como 

“enlouquecer” ou perder o controle. As mudanças desadaptativas no comportamento representam as 

tentativas de minimizar ou evitar os ataques de pânico ou suas consequências. Os exemplos incluem 

a esquiva de esforço físico, reorganização da vida diária para garantir que haja ajuda disponível no 

caso de um ataque de pânico, restrição das atividades diárias habituais e esquiva de situações 

agorafóbicas, como sair de casa, usar transporte público ou fazer compras. Se a agorafobia está 

presente, um diagnóstico adicional de agorafobia é estabelecido. 

 

 Especificador de Ataque de Pânico, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios 

listados abaixo: 

 

A característica essencial de um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto 
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intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais dos treze físicos e 

cognitivos. Onze desses sintomas são físicos, enquanto dois são cognitivos. “Medo de enlouquecer” 

é um coloquialismo usado com frequência por indivíduos com ataques de pânico e não tem a 

pretensão de ser um termo pejorativo ou diagnóstico. A expressão em minutos significa que o tempo 

para atingir o pico de intensidade é literalmente uns poucos minutos. Um ataque de pânico pode se 

originar a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso, e o tempo para alcançar o pico de 

intensidade deve ser avaliado independentemente da ansiedade precedente. Ou seja, o início do 

ataque de pânico é o ponto no qual existe um aumento abrupto no desconforto, e não o ponto em 

que a ansiedade começou a se desenvolver. Da mesma forma, um ataque de pânico pode retornar a 

um estado ansioso ou a um estado calmo e possivelmente ter outro pico. Um ataque de pânico é 

diferenciado de ansiedade persistente por seu tempo até o pico de intensidade, que ocorre em 

minutos; sua natureza distinta; e sua gravidade geralmente maior. Os ataques que satisfazem todos 

os outros critérios, mas têm menos de quatro sintomas físicos e/ou cognitivos, são denominados 

ataques com sintomas limitados. 

Existem dois tipos característicos de ataques de pânico: esperado e inesperado. Os ataques de 

pânico esperados são ataques para os quais existe um sinal ou desencadeante óbvio, como as 

situações em que eles geralmente ocorreram. Os ataques de pânico inesperados são aqueles para os 

quais não há gatilho ou desencadeante óbvio no momento da ocorrência. A determinação de os 

ataques de pânico serem esperados ou inesperados é feita pelo clínico, que faz esse julgamento com 

base em uma combinação de questionamento cuidadoso quanto à sequência dos eventos que 

precederam ou levaram ao ataque e o próprio julgamento doo indivíduo sobre se o ataque pareceu 

ter ocorrido ou não por alguma razão aparente. As interpretações culturais podem influenciar a 

determinação como esperado ou inesperado. Sintomas específicos da cultura podem ser vistos; 

entretanto, não devem ser contabilizados como um dos quatro sintomas requeridos. Os ataques de 

pânico podem ocorrer no contexto de um transtorno mental e de algumas condições médicas, com a 

maioria nunca satisfazendo os critérios para transtorno de pânico. São necessários ataques de pânico 

inesperados recorrentes para um diagnóstico de transtorno de pânico. 

 

 Agorafobia, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios listados abaixo: 

 

A característica essencial da agorafobia é o medo ou ansiedade acentuado ou intenso 

desencadeado pela exposição real ou prevista a diversas situações. O diagnóstico requer que os 

sintomas ocorram em pelo menos duas das cinco situações seguintes: 1) uso de transporte público, 

como automóveis, ônibus, trens, navios ou aviões; 2) permanecer em espaços abertos, como áreas 

de estacionamento, mercados ou pontes; 3) permanecer em locais fechados, como lojas, teatros ou 
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cinemas; 4) permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão; ou 5) sair de casa sozinho. 

Os exemplos de cada situação não são exaustivos; outras situações podem ser temidas. Quando 

experimentam medo e ansiedade acionada por essas situações, os indivíduos geralmente 

experimentam pensamentos de que algo terrível possa acontecer. Acreditam com frequência que 

escapar dessas situações poderia ser difícil ou que o auxílio pode não estar disponível quando 

ocorrem sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. “Sintomas 

do tipo pânico” se referem a algum dos 13 sintomas inclusos nos critérios para ataques de pânico, 

como tontura, desmaio e medo de morrer. “Outros sintomas incapacitantes ou constrangedores” 

incluem sintomas como vomitar e sintomas inflamatórios intestinais, bem como, em adultos mais 

velhos, medo de cair ou, em crianças, uma sensação de desorientação e de estar perdido. 

A quantidade de medo experimentada pode variar com a proximidade da situação temida e pode 

ocorrer em antecipação ou na presença real da situação agorafóbica. Além disso, o medo ou 

ansiedade pode assumir a forma de um ataque de pânico com sintomas completos ou sintomas 

limitados. O medo ou ansiedade é evocado quase todas as vezes em que o indivíduo entra em 

contato com a situação temida. Assim, alguém que fica ansioso apenas ocasionalmente em uma 

situação agorafóbica não seria diagnosticado com agorafobia. O indivíduo evita ativamente a 

situação, ou, se não consegue ou decide não evitá-la, a situação evoca medo ou ansiedade intenso. 

Esquiva ativa significa que o indivíduo está, no momento, comportando-se de formas 

intencionalmente concebidas para prevenir ou minimizar o contato com situações agorafóbicas. A 

esquiva pode ser comportamental, bem como cognitiva por natureza. Pode tornar-se tão grave a 

ponto de a pessoa ficar completamente confinada à sua casa. Com frequência, um indivíduo é mais 

capaz de enfrentar uma situação temida quando acompanhado por alguém como um parceiro, amigo 

ou profissional da saúde. 

O medo, ansiedade ou esquiva deve ser desproporcional ao perigo real apresentado pelas 

situações agorafóbicas e ao contexto sociocultural. A diferenciação de medos agorafóbicos 

clinicamente significativos de medos razoáveis ou de situações que são consideradas perigosas é 

importante por inúmeras razões. Primeiramente, o que constitui esquiva pode ser difícil de julgar 

entre as culturas e nos contextos socioculturais. Segundo, adultos mais velhos provavelmente 

superestimam a relação entre seus medos e as restrições relacionadas à idade e, de modo 

semelhante, podem não julgar seus medos como desproporcionais ao risco real. Terceiro, os 

indivíduos com agorafobia têm probabilidade de superestimar o perigo em relação aos sintomas do 

tipo pânico ou outros sintomas corporais. A agorafobia deve ser diagnosticada somente se 

persistente o medo, ansiedade ou esquiva e se ele causa sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 



21 

 

A duração de “mais de seis meses” significa excluir os indivíduos com problemas transitórios de 

curta duração. No entanto, o critério de duração deve ser usado como um guia geral, com a 

possibilidade de algum grau de flexibilidade. 

 

 Transtorno de Ansiedade Generalizada, que segundo o DSM-5 segue os seguintes critérios 

listados abaixo: 

 

As características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e 

preocupação excessiva (expectativa apreensiva) acerca de diversos eventos ou atividades. A 

intensidade, duração ou frequência da ansiedade ou preocupação é desproporcional à probabilidade 

real ou ao impacto do evento antecipado. O indivíduo tem dificuldade de controlar a preocupação e 

de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Os adultos 

com transtorno de ansiedade generalizada freqüentemente se preocupam com circunstâncias diárias 

da rotina da vida, como possíveis responsabilidades no trabalho, saúde e finanças, a saúde dos 

membros da família, desgraças com seus filhos ou questões menores, tais como realizar as tarefas 

domésticas ou se atrasar para compromissos. As crianças com o transtorno tendem a se preocupar 

excessivamente com sua competência ou a qualidade de seu desempenho. Durante o curso do 

transtorno, o foco da preocupação pode mudar de uma preocupação para outra. 

Várias características distinguem o transtorno de ansiedade generalizada da ansiedade não 

patológica. Primeiro, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada são 

excessivas e geralmente interferem de forma significativa no funcionamento psicossocial, enquanto 

as preocupações da vida diária não são excessivas e são percebidas como mais manejáveis, podendo 

ser adiadas quando surgem questões mais prementes. Segundo, as preocupações associadas ao 

transtorno de ansiedade generalizada são mais disseminadas, intensas e angustiantes; têm maior 

duração; e freqüentemente ocorrem sem precipitantes. Quanto maior a variação das circunstâncias 

de vida sobre as quais a pessoa se preocupa, mais provavelmente seus sintomas satisfazem os 

critérios para transtorno de ansiedade generalizada. Terceiro, as preocupações diárias são muito 

menos prováveis de serem acompanhadas por sintomas físicos. Os indivíduos com transtorno de 

ansiedade generalizada relatam sofrimento subjetivo devido à preocupação constante e prejuízo 

relacionado ao funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes de sua vida. 

A ansiedade e a preocupação são acompanhadas por pelo menos três dos seguintes sintomas 

adicionais: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade 

de concentrar-se ou sensações de “branco” na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do 

sono, embora apenas um sintoma adicional seja exigido para crianças. 
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 Transtorno de Ansiedade Induzido Por Substância/medicamento, que segundo o DSM-5 

segue os seguintes critérios listados abaixo: 

 

As características essenciais do transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento 

são sintomas proeminentes de pânico ou ansiedade que são considerados como decorrentes dos 

efeitos de uma substância. Os sintomas de pânico ou ansiedade devem ter-se desenvolvido durante 

ou logo após a intoxicação ou abstinência da substância ou após a exposição a um medicamento, e 

as substâncias ou medicamentos devem ser capazes de produzir sintomas. O transtorno de ansiedade 

induzido por substâncias/medicamento devido a um tratamento prescrito para um transtorno mental 

ou outra condição médica deve ter seu início enquanto o indivíduo está recebendo o medicamento 

(ou durante a abstinência, se uma abstinência está associada ao medicamento). Depois que o 

tratamento é descontinuado, os sintomas de pânico ou ansiedade em geral iram melhorar ou ter 

remissão em um espaço dias até várias semanas ou um mês (dependendo da meia-vida da 

substância/medicamento e da presença de abstinência). O diagnóstico de transtorno de ansiedade 

induzido por substância/medicamento não deve ser dado se o início dos sintomas de pânico ou 

ansiedade precede a intoxicação ou a abstinência da substância/medicamento ou se os sintomas 

persistirem por um período de tempo substancial (em geral por mais de um mês) desde o momento 

da intoxicação grave ou da abstinência. Se os sintomas de pânico ou ansiedade persistirem por 

períodos substanciais de tempo, outras causas para os sintomas devem ser consideradas. 

O diagnóstico de transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento deve ser feito 

em vez de um diagnóstico de intoxicação por substância ou de abstinência de substância apenas 

quando os sintomas são predominantes no quadro clínico e são suficientemente graves para indicar 

atenção clínica independente. 

 

 Transtorno de Ansiedade Devido a Outra Condição Médica, que segundo o DSM-5 segue os 

seguintes critérios listados abaixo: 

  

A característica essencial do transtorno de ansiedade devido a outra condição médica é uma 

ansiedade clinicamente significativa que pode ser mais bem explicada com um efeito fisiológico 

direto de sua condição médica. Os sinais podem incluir sintomas proeminentes de ansiedade ou 

ataques de pânico. O julgamento de que os sintomas são mais bem explicados pela condição física 

associada deve estar baseada em evidências a partir da história, do exame físico ou de achados 

laboratoriais. Além disso deve ser julgado se os sintomas não são mais bem explicados por outro 

transtorno mental, em particular o transtorno de adaptação, com ansiedade, no qual o estressor é a 
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condição médica. Neste caso um indivíduo com transtorno de adaptação está especialmente 

angustiado acerca do significado ou das consequências da condição médica associada. Em 

contraste, existem com frequência um componente físico proeminente para ansiedade (p. ex., falta 

de ar) quando esta se deve a outra condição médica. O diagnóstico não é feito se os sintomas de 

ansiedade ocorrem apenas durante o curso de delirium. Os sintomas de ansiedade devem causar 

sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento de social, profissional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

Ao determinar se os sintomas de ansiedade se devem a uma condição médica geral, o clínico, 

deve em primeiro lugar, estabelecer a presença da condição médica. Além disso deve ser 

estabelecido se os sintomas de ansiedade podem ser etiologicamente relacionados e à condição 

médica geral por meio de um mecanismo fisiológico antes de fazer um julgamento de que essa é a 

melhor explicação para os sintomas em um indivíduo específico. Uma avaliação criteriosa e 

abrangente de múltiplos fatores é necessário para esse julgamento. Vários aspectos da apresentação 

clínica devem ser considerados: 1) a presença da associação temporal entre início, exacerbação ou 

remissão da condição médica e/ou sintomas de ansiedade; 2) a presença de aspectos atípicos de um 

transtorno de ansiedade primária (p. ex., idade de início ou curso atípicos); e 3) evidências na leitura 

de que um mecanismo fisiológico conhecido (p. ex., hipertireoidismo) causa a ansiedade. Além 

disso, a perturbação não é mais bem explicada por um transtorno de ansiedade primária, um 

transtorno de ansiedade induzido por substância ou outro transtorno mental primário (p. ex., 

transtorno de adaptação). 

 

 Outro Transtorno de Ansiedade Especificado, que segundo o DSM-5 segue os seguintes 

critérios listados abaixo: 

 

Esta categoria aplica-se a apresentações em que sintomas característicos de um transtorno de 

ansiedade que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, 

profissional ou em outas áreas importantes da via do indivíduo predominam, mas não satisfazem 

todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica dos transtornos de ansiedade. Esta 

categoria é usada nas situações em que o clínico opta por comunicar a razão específica pela qual a 

apresentação não satisfaz os critérios para qualquer transtorno de ansiedade específico. Isso é feito 

por meio do registro de “outro transtorno de ansiedade especificado”, seguido pela razão específica. 

 

 Transtorno de Ansiedade Não Especificado, que segundo o DSM-5 segue os seguintes 

critérios listados abaixo: 
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Esta categoria aplica-se a apresentações em que sintomas característicos de um transtorno de 

ansiedade que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, 

profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo predominam, mas não satisfazem 

os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica dos transtornos de ansiedade. Esta 

categoria é usada nas situações em que o clínico opta por não especificar a razão pela qual os 

critérios para um transtorno de ansiedade específico não são satisfeitos e inclui apresentações para 

as quais não há informações suficientes para que seja feito um diagnóstico mais específico (por 

exemplo, em sala de emergência). 

 

 

1.1.4 Tratamento 

 

 Segundo Cabrera e Sponholz (2002), a “manifestação patológica da ansiedade pode 

acarretar prejuízos na socialização, na aquisição de conhecimento e na memória do indivíduo”. 

Estudos comprovam que os medicamentos utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade 

atuam, primariamente, em um ou mais passos do processo de neurotransmissão (GRAEFF, 2004) 

 No geral os casos que apresentam transtornos de ansiedade são tratados pela associação 

tanto de fármacos quanto a algum tipo específico de psicoterapia. O uso dos antidepressivos, 

conhecidos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), ansiolíticos e 

medicamentos à base de benzodiazepinas e beta-bloqueadores são comumente receitados. 

 Para Ramos (2000), os principais sistemas envolvidos na fisiopatologia dos ataques de 

ansiedade são o noradrenérgico, o serotoninérgico e o gabaérgico. Portanto, fármacos que diminuem 

a transmissão noradrenérgica (por exemplo, clonidina, opióides, benzodiazepínicos (BDZ), 

antidepressivos tricíclicos), tem por característica apresentar ação sedativa, ansiolítica ou 

antipânico. Também se identifica que um outro relevante mecanismo regulatório da liberação de 

noradrenalina (NA) é o receptor alfa-2 pré-sináptico, que atua por meio de um mecanismo de 

retroalimentação negativa. A ioimbina, antagonista alfa-2, proporciona um crescimento na atividade 

noradrenérgica no Sistema Nervoso Central e provoca ataques de pânico em pacientes e em pessoas 

que não apresentam sintomas. (RAMOS, 2000) 

 Ainda segundo o mesmo autor, estudos levam à hipótese de que os ataques de pânico teriam 

como gatilho o elevado nível do locus coeruleus (LC) ligado a uma supersensibilidade de receptores 

alfa-2. 

 Apresentando-se como o principal neurotransmissor do núcleo mediano da rafe (NMR), a 

serotonina é uma estrutura muito importante que está ligada às respostas de defesa. Antidepressivos 

que elevam a biodisponibilidade de 5-hidroxitriptamina (5HT) (como também é conhecida a 
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serotonina) no Sistema Nervoso Central, como clomipramina, fluvoxamina e fluoxetina, são 

eficazes no tratamento do Transtorno do Pânico. (RAMOS, 2000) 

 Estudos comprovam que a matéria cinzenta periaqueductal (MCPD), o hipotálamo medial e 

a amígdala formem um sistema coordenado que é ativado por estímulos dolorosos ou estímulos 

inatos de medo, levando o animal a efetivar comportamentos do tipo luta ou fuga, concomitante de 

alterações autonômicas e hormonais (RAMOS, 2000). 

 Deakin e Graeff (1991) propõem que a via serotoninérgica, inicia-se no núcleo dorsal da rafe 

e projetando-se para a matéria cinzenta periaqueductal (MCPD), atuaria inibindo a resposta de 

ansiedade incondicionada, que estaria ligada ao pânico. Os fármacos benzodiazepínicos apresentam 

ação antipânico devido a ação GABA érgica neste local, enquanto os antidepressivos propiciam sua 

inibição por vias serotoninérgicas a partir do centro mediano da rafe. De acordo com este padrão, a 

ansiedade antecipatória seria correspondente à ansiedade apresentada por animais e mediada pela 

via serotoninérgica que se precipita do centro dorsal da rafe para a amígdala, onde a serotonina teria 

uma função ansiogênica, devido a isto os ataques de pânico seriam equivalentes à ansiedade 

incondicionada e intermediado pela via serotoninérgica que se precipita do núcleo dorsal da rafe 

para a MCPD, desta forma verifica-se que a serotonina apresenta uma ação ansiolítica. 

 Segundo Ramos (2000) estudiosos propõem que uma supersensibilidade de receptores 

serotoninérgicos pós-sinápticos poderia ser uma das principais alterações do transtorno de pânico. 

Respostas positivas verificam com fármacos serotoninérgicas corrobora com o abarcamento de 

sistemas serotoninérgicos no transtorno de pânico. 

 A associação da terapia comportamental e da terapia cognitivo-comportamental são 

agregados ao uso de medicação no combate à doença. A terapia comportamental tem no seu âmago 

a mudança de ações específicas utilizando várias técnicas para evitar comportamentos indesejáveis. 

Já a terapia cognitivo-comportamental ensina os pacientes a compreender e mudar seus padrões de 

pensamento, auxiliando a enfrentar situações que possam desencadear uma crise. 

 

1.1.5 Ansiedade: visão oriental 

 

 Antes de iniciarmos na forma como a ansiedade é interpretada pela Medicina Chinesa, faz-

se necessário explanar alguns conceitos sobre algumas técnicas pertencentes a esta prática. 

 Acupuntura é o conjunto de conhecimentos científicos e práticos da Medicina Chinesa que 

visa à terapia e à cura das doenças utilizando a aplicação tanto de agulhas quanto de moxas, além de 

outras técnicas, tais como ventosa, sangria e Craniopuntura. (BOTELHO, 2004). Essa ciência 

surgiu na China há aproximadamente 4000 anos. 

Segundo a visão chinesa, o corpo e a mente não são vistos como um mecanismo complexo, 
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mas como um círculo de energia e substâncias vitais interagindo uns com os outros para formar o 

organismo (ONETTA, 2005) 

Para Yamamura (1995) os pontos de Acupuntura atuam como um veículo de comunicação 

entre o exterior e o interior do nosso corpo; com isso esses pontos estão sujeitos diretamente às 

ações das energias, perpassando-as para os canais de energia principais encaminhando aos Zang Fu 

(Órgãos e Vísceras) e destes para os tecidos. 

Na Medicina Chinesa, o “Qi” apresenta dois aspectos principais. Por um lado, designa a 

essência (Jing), aprimorada pelos Sistemas Internos, os quais apresentam a função de nutrir o 

organismo, e a mente (Shen). Por outro, indica o complexo de atividades funcionais dos Sistemas 

Internos (ROSS apud ONETTA, 2005). 

Se o “Qi” desenvolve-se, há saúde, se é débil, há patologia; se é equilibrado, há 

tranquilidade, caso se movimente na direção errada, há patologia. Desse modo, a transformação e a 

direção correta do movimento do “Qi” são a base para o movimento do Xue (Sangue), 

transformação da essência (Jing), movimento dos Fluídos Corpóreos, digestão alimentar, absorção 

dos nutrientes, excreção, umedecimento dos tendões e ossos, hidratação da pele e resistência aos 

fatores patogênicos externos. (MACIOCIA, 1996) 

 Para Ling-Shu (1995), na Medicina Chinesa, encontra-se uma classificação de doenças nas 

quais se identificam as patologias que apresenta maior sintomatologia psíquico/emocional, as 

chamadas dian-kuang, que podem ser compreendidas como perturbações mentais. Porém nas dian-

kuang, estão classificadas as patologias mais severas, e que ao ser comparado ao ocidente, pode ser 

compreendido por psicoses. Decorrente disto, distúrbios apresentados em menor intensidade, como 

estados ou transtornos de ansiedade, não se enquadrariam como patologias dian-kuang. 

 Autores como Campiglia (2004) e Auteroche e Navailh (1992) compreendem que quadros 

de ansiedade são sintomas decorrentes de alguma desorganização interna. Tomando como base a 

Medicina Chinesa, faz-se necessário que aja o entendimento de que não existe separação entre 

corpo, mente e espírito, e que quando ocorre uma desarmonia em um dos cinco principais órgãos do 

corpo acarretará automaticamente uma desarmonia nos aspectos mentais e espirituais desses 

Órgãos, chamados respectivamente de Shen, Hun, Po, Yi e Zhi. 

 Para Silva (2010), a ansiedade apresenta-se como um sintoma de uma desarmonia, podendo 

ser apresentado como sintoma de desequilíbrio de qualquer um dos aspectos citados acima, sendo 

que se apresentam de forma significativa quando considerada um distúrbio do Shen, que significa 

espírito (CAMPIGLIA, 2004). Faz-se necessário ressaltar que, “para os chineses, o espírito reside 

no Coração(Xin)”. Segundo Campiglia (2004) “esse espírito não fica preso no Coração(Xin), mas 

circula por todo o corpo, garantindo a vitalidade e a consciência, regulando o humor e a sensação de 
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bem-estar no mundo”. 

 Ainda para o mesmo autor, o “Shen aloja-se no Coração (Xin)”, pois é o órgão que funciona 

como abrigo das funções ativas da consciência, ele guarda ou expressa tanto sentimentos, como 

emoções ou desejos mais profundos, além de expressar a imaginação, o intelecto e a memória dos 

eventos passados. O Coração (Xin) comporta tanto o Sangue (Xue) quanto o Shen, que se 

apresentam como o seu cerne. Dessa forma, ao ser guardado no Coração (Xin), o Shen tem um livre 

fluir através do Sangue (Xue) percorrendo todo o corpo. Portanto, pode-se dizer que o Shen está na 

essência do Coração (Xin). Para o autor, só se adquire e se desenvolve a consciência relacionando-

se com o mundo e com os próprios órgãos. 

 Dessa forma pode-se observar que os chineses compreendem que um distúrbio no Coração 

(Xin) está correlacionado a uma desarmonia no espírito, e a ansiedade pode ser compreendida como 

fruto dessa desarmonia, independentemente se esta forma se apresentar através de uma situação de 

excesso, insuficiência ou estagnação de Qi (Energia) ou Xue (Sangue) no Coração(Xin) ou em 

outros órgãos que acabam afetando o Coração(Xin) (SILVA, 2010). 

 Tanto a ocorrência de excesso, insuficiência ou estagnação pode ser causada pelos seis 

fatores patogênicos externos que são referentes ao Vento, ao Frio, ao Calor, à Umidade, à Secura e 

ao Fogo; e pelos Sete Fatores internos que são: a Alegria, a Raiva, a Tristeza, o Pesar, a 

Preocupação, o Medo e o Pavor, ou pelos fatores nem Internos nem Externos, tais como a 

alimentação, os traumas, ou de excesso como de trabalho, de exercícios físicos ou de relações 

sexuais (CAMPIGLIA, 2004; CHONGHUO, 1993). 

 Segundo Silva (2010), não existem referencias específicas na Medicina Chinesa sobre a 

ansiedade, a não ser como um sintoma de distúrbios nos cinco órgãos; porém, Ross (2003) faz um 

paralelo entre as terminologias ocidental e oriental. Para o referido autor, a ansiedade pode ser 

compreendida como um estado próprio desagradável e desassossegado de tensão e assimilação, no 

qual fica difícil relaxar ou encontrar sossego e paz.  

 Ross (2003), em seus estudos, traz que a ansiedade gerada por um desequilíbrio no sistema 

do Coração (Xin) e que o surgimento de tais perturbações está correlacionado constantemente a 

uma desarmonia entre os sistemas do Coração(Xin) e do Rim(Shen). Desta forma identifica-se que 

a ansiedade presente no Coração (Xin) está retroalimentada no medo do Rim (Shen), apresentando 

sentimentos de apreensão, do medo de que algo terrível aconteça, dentre outros. A ansiedade pode 

também vir acompanhada de sinais físicos como tremores, frequência urinária aumentada ou 

intestinos soltos. 

 Tomando-se como base que a ansiedade é um mau funcionamento do Shen e é um sintoma 

que aponta o fluir inadequado do espírito no corpo, pode-se identificar que na Medicina Chinesa há 
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três tipos distintos de ansiedade, que segundo Ross (2003) a diferença entre elas vai depender de 

qual situação ela se originou. Elas podem se apresentar da seguinte forma: 

 

a) Ansiedade por Excesso ocorre quando o Fogo fleuma do Coração (Xin) é uma forma de 

excesso que pode levar à ansiedade e à confusão de pensamento, linguagem e comportamento. 

Consiste, essencialmente, em fleuma, decorrente da deficiência do Baço (Pi), em combinação com o 

Fogo do Coração(Xin). Pode surgir de um estresse emocional ou do excesso de fumo, de 

substâncias alcoólicas e de má alimentação, com falta de exercícios físicos. 

b) ansiedade por estagnação ocorre quando a estagnação podendo originar o distúrbio do 

movimento. A estagnação do Qi do Coração (Xin) e do Qi do Fígado (Gan), por exemplo, 

decorrentes da estagnação emocional, podem levar ao distúrbio do espírito do Coração(Xin) e à 

hiperatividade do Yang do Fígado(Gan), levando à ansiedade. A estagnação do Qi pode resultar em 

acúmulo de Fleuma, que pode perturbar a livre circulação do espírito, causando ansiedade. 

c) ansiedade por Deficiência ocorre quando a ansiedade aumenta quando a energia está 

diminuída, quando há déficit por falta de sono, trabalho exacerbado, estresse, doenças e alimentação 

deficiente, além de outros fatores. A deficiência do Qi do Coração (Xin) e do Rim(Shen), do Yin do 

Coração(Xin) e do Rim(Shen), e do Sangue(Xue), do Coração(Xin) e do Baço(Pi) podem dar 

origem à ansiedade, já que o Qi, o Yin e o Sangue(Xue) são necessários para manter o espírito 

estável. 

 

 Existem algumas outras técnicas também utilizadas na Medicina Chinesa, que são: a Tuiná, 

que consiste em técnicas de massagem para que ocorra um estímulo ou sedação dos pontos 

meridianos do paciente, tendo em vista o equilíbrio do fluxo de energia existente nestes canais; 

Moxabustão, que trata e previne as doenças realizando a aplicação de calor em certos pontos do 

corpo; Ventosaterapia consiste em copos de vidros redondos que através da sucção aplica-se na pele 

posicionando estrategicamente nos pontos de Acupuntura; Auriculoterapia é baseada que a orelha é 

um microssistema e ao pontuar-se alguns locais específicos tem-se uma resposta no corpo. 

 Tendo em vista a descrição detalhada dos sintomas pela Medicina Chinesa e a identificação 

das possíveis áreas de atuação pela Acupuntura, foi realizado um estudo de caso, o qual teve como 

objetivo primeiro minimizar a ansiedade do paciente e posteriormente melhorar a sua qualidade de 

vida. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa é um Estudo de Caso, experimental, pois permite avaliar e diagnosticar 
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o paciente. No intuito de se atingir os objetivos da pesquisa, inicialmente foi levantada a 

bibliografia disponível sobre Medicina Chinesa constante em livros, publicações em revistas 

especializadas e jornais, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc. Esse 

levantamento é imprescindível para se verificar a relevância e a exequibilidade do trabalho, bem 

como fornecer o devido referencial teórico da pesquisa. (GIL, 1999) 

 

2.1 Coletas de dados 

 

2.1.2 Instrumentos de Pesquisa 

 

 Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa consistiram nos seguintes itens: 

 Ficha de anamnese (anexo 1); 

 Exame do Pulso 

 Observação da Língua; 

 Foi solicitado à paciente que pontuasse o grau da sua ansiedade no início e ao término do 

tratamento.  

 

2.1.3 Participante da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa foi realizada com a paciente N.C.S., 47 anos, brasileira, casada, com 

diagnóstico clínico de Transtorno de ansiedade há três anos. Apresentou como queixa prejuízo na 

qualidade de vida tanto pessoal quanto no trabalho, além de apresentar medo excessivo, taquicardia, 

sudorese, hipotonia arterial com picos de hipertensão e sensação de morte. 

 Foram realizadas um total de dez sessões, com duração de uma hora cada e com frequência 

de uma vez por semana. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Avaliação da Língua 

 

 A língua se apresentava levemente Pálida, Grossa, Saburra Fina e Branca, laterais 

vermelhas, rachaduras na região referente ao Pulmão(Fei) e muitas Petéquias. 

 

3.1.2 Avaliação do Pulso  

 

 Pulso Profundo, onde o esquerdo apresenta-se maior que o direito. Triplo 

Aquecedor(Sanjiao) Médio em desequilíbrio. 
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3.1.3 Anamnese 

 

 Na anamnese, N., de 47 anos, traz como queixa prejuízo na qualidade de vida tanto pessoal 

quanto no trabalho, além de apresentar medo excessivo, taquicardia, sudorese, hipotonia arterial 

com picos de hipertensão e sensação de morte. Ao ser questionada sobre a intensidade da sua 

ansiedade no momento, refere-se que de zero a dez representaria dez. 

 Posteriormente foram feitas várias perguntas para complementar a avaliação da paciente, e 

além dos fatos já mencionadas delineou-se o seguinte quadro: ela não gosta do inverno, detesta o 

frio, tem um medo exacerbado da morte, transpira muito, apresenta problemas com tendões, ossos e 

músculos, a face é avermelhada, as fezes são pastosas, não menstrua há mais de um ano, a boca está 

sempre amarga e sofre de insônia.  

 Após a avaliação foram encontrados cinco órgãos em desequilíbrio, que são: o Rim (Shen), 

o Coração (Xin), o Fígado (Gan), Baço (Pi) e o Pulmão (Fei). Com a finalidade de restabelecer os 

órgãos em desequilíbrio deu-se início ao tratamento. 

 

3.1.4 Tratamento 

 

 O tratamento foi realizado com Acupuntura, massagem Tuiná e Auriculoterapia na qual a 

paciente ficava até a próxima sessão. 

 A primeira sessão foi realizada com Acupuntura e Auriculoterapia.  

 Pontos utilizados na Acupuntura: ID3 (Houxi), F3 (Taichong), E36 (Zuxanli), C7 

(Shenmen), IG4 (Hegu), B62 (Shenmai) e Yintang. Utilizados para acalmar, trazer a consciência. 

Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), SNV – 

Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha cava), 

Rim(Shen), (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade e Estômago(Wei). 

 A segunda sessão foi feita com Acupuntura e Auriculoterapia. A paciente relatou ao chegar 

que teve uma melhora desde a primeira sessão.  

 Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), 

SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha 

cava), Rim(Shen), (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade e Estômago(Wei). 

Pontos utilizados na Acupuntura: R3 (Taixi), R6 (Zhaohai), E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BP6 

(Sanyinjiao), P5 (Chize), BA9 (Yinlingquan), P7 (Lieque), VC4 (Guanyuan), Yintang e VC12 

(Zhongwan). Utilizados para tonificar e fortalecer o Rim (Shen), nutrir o Sangue (Xue), retira a 

umidade do Baço(Pi) fortalecendo-o, melhorando desta forma a absorção e a circulação do Qi, com 
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o objetivo de haver um fortalecimento do Pulmão(Fei), podendo equilibrar as emoções e remover 

estagnações.  

 Na terceira sessão utilizou-se a técnica da Acupuntura. A paciente relatou que tinha tido uma 

melhora significativa, parecendo que conseguia ficar mais focada nas coisas.  

 Pontos utilizados: F3 (Taichong), C7 (Shenmen), CS6 (Neiguan), CS7 (Daling), IG4 (Hegu), 

VC12 (Zhongwan), VC13 (Shangwan), Yintang e VC14 (Juque) – Harmonizando, para estabilizar 

as emoções, harmonizar o Coração (Xin), o Sangue(Xue) o Qi e o Shen e para ajudar a digerir as 

situações. 

 Na quarta sessão foi feita uma aplicação da massagem Tuiná e Auriculoterapia. A paciente 

disse que estava se sentindo bem e gostou do resultado.  

 Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), 

SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha 

cava), Rim(Shen) (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade e Estômago(Wei). 

 Na quinta sessão foi feita Acupuntura e Auriculoterapia. A paciente apresentava-se bem 

melhor e relata que seus pensamentos se encontravam focados em coisas mais positivas. 

 Pontos de Acupuntura VC4 (Guanyuan), P7 (Lieque), BA3 (Taibai), BP6 (Sanyinjiao), BA9 

(Yinlingquan), E36 (Zusanli), R3 (Taixi) e Yintang. Tonificando, para fortalecer Pulmão(Fei), 

Baço(Pi) e Rim(Shen) e beneficiar a circulação de Qi e Xue. Pontos utilizados na Auriculoterapia: 

Shen Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior 

da anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha cava), Rim(Shen) (concha de cimba), 

Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade e Estômago(Wei). 

 Na sexta sessão foi feita uma aplicação da massagem Tuiná e Auriculoterapia. A paciente 

disse que estava se sentindo bem e gostou do resultado.  

 Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), 

SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha 

cava), Rim(Shen) (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade e Estômago(Wei). 

Na sétima sessão realizou-se Acupuntura e Auriculoterapia. A paciente já apresentava uma 

melhora muito significativa no seu quadro clínico.  

Pontos utilizados na Acupuntura: BA4 (Gongsun), CS6 (Neiguan), IG4 (Hegu), C7 

(Shenmen), VB34 (Yanglingguan), R3(Taixi), F3 (Taichong), E36 (Zusanli) 

, YINTANG, PC6 (Neiguan), (YIN WEI MAI). Foi utilizado Vasos Maravilhosos, cuja função é 

irrigar os espaços compreendidos entre os Meridianos Principais, conduzir e transportar a energia 

ancestral dos Rins(Shen) para diferentes partes do corpo, e para os Meridianos Principais, 

recebendo energia YUAN QI, ZONG QI e WEI QI, provendo a circulação das 3 energias.  
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 Na oitava sessão foi utilizada a Acupuntura e Auriculoterapia. A paciente relatou que estava 

conseguindo realizar tarefas que antes não tinha animo para fazer, não apresentava-se irritada e 

estava conseguindo dormir toda a noite.  

 Pontos usados na acupuntura: P7 (Lieque), E36 (Zusanli), BA6 (Sanyinjiao), BP9 

(Yinlingquan), VC6 (Qihai), VC12 (Zongwan), BA3 (Taibai)– Tonificando, para fortalecer o Rim 

(Shen), o Qi e o Xue e remover estagnações. Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa 

triangular), Occipital (Antítrago), SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San 

Jiao – Triplo Aquecedor (concha cava), Rim(Shen) (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), 

Ansiedade. 

 Na nona sessão foi feita Acupuntura e Auriculoterapia e a paciente encontrava-se bem. 

Pontos utilizados: ID3 (Houxi), F3 (Taichong), E36 (Zusanli), C7 (Shenmen), IG4 (, YINTANG, 

VG20(Baihui), B60(Kunlun). Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen Men (fossa triangular), 

Occipital (Antítrago), SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix), San Jiao Hegu) 

– Triplo Aquecedor (concha cava), Rim(Shen) (concha de cimba), Coração(Xin), Fígado(Gan), 

Ansiedade. 

 Na décima sessão foi feita Acupuntura e Auriculoterapia. A paciente fez uma avaliação da 

sua ansiedade, onde relatou que a sua ansiedade tinha apresentado uma diminuição significativa, 

inclusive do medo. Ela relata que daria nota dois, comparado com a nota dez dada para a 

intensidade da ansiedade, a melhora foi muito grande. Pontos usados na Acupuntura: R3 (Taixi), F3 

(Taichong), F14 (Qimen), TA5 Waiguan), VC6 (Qihai), VC15 (Jiuwei), E25 (Tianshu), IG4 (Hegu), 

C7 (Shenmen), Yintang –Atua harmonizando e mantendo o fluxo suave do Qi e do Xue, retirando 

energias paradas e mantendo a estabilidade das emoções. Pontos utilizados na Auriculoterapia: Shen 

Men (fossa triangular), Occipital (Antítrago), SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da 

anti-hélix), San Jiao – Triplo Aquecedor (concha cava), Rim(Shen) (concha de cimba), 

Coração(Xin), Fígado(Gan), Ansiedade. 

 Durante todo o tratamento também foi recomendado que a paciente fizesse uso de uma 

xícara de chá de boldo por dia e também uma de chá de camomila. 

 

3.1.5 Pontos utilizados  

 

 A seguir são relacionados os pontos de Acupuntura e suas respectivas funções, segundo 

Jarmey (2010): 

 

 ID3 (Houxi) – Este ponto abre o vaso governador, além de regular o Yang Qi, esteja ele em 

excesso ou deficiente, beneficia o Du Mai e acalma a mente. 
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 B62 (Shenmai)– É o ponto mestre de abertura do Yang Qiao Mai e é importante para regular 

o fluxo do Yang Qi, descender o Yang ascendente, dissipar o Calor e acalma a mente, 

desobstruir a área a área Tai Yang, além de dissipar o Vento, o Calor e o Frio. 

 R3 (Taixi)– Regular a proporção entre o Yin e o Yang, além de fortalece e estabiliza a mente 

e as emoções, equilibra a instabilidade afetiva, tonifica o Rim(Shen) beneficiando a sua 

essência e além de tonificar o Sangue(Xue). 

 R6 (Zhaohai)– Vitalizar o Yin do Rim(Shen), a deficiência do Rim(Shen), nutre o Yin, 

principalmente quando existe excesso de Fogo no Coração(Xin), promove o sono e os 

fluidos corpóreos. 

 C7 (Shenmen)– Tonifica o Coração(Xin), equilibra o Yin e o Yang, estabiliza o 

Coração(Xin), clareia a mente, acalma a mente e as emoções, regula o espírito, tonifica o 

Sangue(Xue), tonifica o yin do Coração(Xin), elimina o Fogo. 

 PC6 (Neiguan)– Move a estagnação e acalma irregularidades do Qi, remove a estagnação de 

Sangue(Xue) e fleuma, acalma o espírito, remove a energia parada do Qi do Pulmão(Fei), 

tonifica o Coração(Xin); é indicado para dor, choque e traumatismo. 

 PC7 (Daling)– Acalma o espírito, move a estagnação e regula o Qi do Coração(Xin) e do 

Estômago(Wei). 

 E25 (Tianshu)– Ajuda a regular o estresse e o Qi. 

 E36 (Zusanli)– Fortalece o Baço(Pi) e o Estômago(Wei) para produzirem Qi e Sangue(Xue), 

removendo a Umidade; faz subir o Qi, revitaliza o Sangue(Xue) e o Qi, estabiliza as 

emoções proporcionando uma mente mais tranquila, regulariza o Qi defensivo e nutritivo. 

 P5 (Chize)– Umedece e acalma o Pulmão(Fei), tratando o fleuma no Pulmão(Fei), trata a 

deficiência de yin no Pulmão(Fei). 

 P7 (Lieque)– Extirpa o Vento externo, fortalecendo desta forma o Pulmão(Fei) e 

melhorando a circulação do Qi defensivo, além de conseguir remover a energia parada do Qi 

do Pulmão(Fei), remove as emoções que encontram-se estagnadas no Pulmão(Fei), como a 

tristeza e a mágoa. 

 IG4 (Hegu)– Retira o Vento exterior e o Calor, relaxando a tensão muscular, retirando as 

estagnações do Sangue(Xue), acalma a hiperatividade do yang do Fígado(Gan) e da mente, 

além de tonificar o Qi e o Sangue(Xue). 

 F3 (Taichong)– Retira a estagnação do Qi e do Sangue(Xue) aplaca a atividade excessiva do 

yang do Fígado(Gan), expele o Vento do Fígado(Gan) e diminui espasmos e a dor; revigora 

o Sangue(Xue) e aplaca o espírito. 

 F14 (Qimen)– Movimenta a energia parada do Qi do Fígado(Gan), retira a Umidade e o 
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Calor do Fígado(Gan); usa-se para problema mental e emocional. 

 VB34 (Yanglingguan)– Regula o Qi, dissipa o Calor e regula a Vesícula Biliar(Dan) e o 

Fígado(Gan). 

 VC4 (Guanyuan)– Deixa o Jing mais forte, além do Qi, o yin e o yang do Rim(Shen), 

dispersa a estagnação do Qi. 

 VC6 (Qihai)– Tonifica a deficiência e move a estagnação do Qi. 

 VC12 (Zhongwan)– Harmoniza a preocupação e a insegurança, tonifica a deficiência do Qi 

e do yang do Baço(Pi), move a energia estagnada e além de regular a rebelião do Qi do 

Estômago(Wei). 

 VC13 (Shangwan)– Harmoniza o Estômago(Wei). 

 VC14 (Juque)– É o ponto Mu para o Coração(Xin) é usado para tratar sintomas de Calor e 

estagnação no Coração(Xin) e tórax, como palpitação, insônia, ansiedade e problemas 

emocionais em geral. 

 VC15 (Jiuwei)– Regula o Qi e dispersa a estase, acalma e equilibra a mente. 

 BA3 (Taibai)– Remove a energia estagnada do Baç(Pi), fortalece o Baço(Pi), resolvendo o 

esgotamento e o enfraquecimento mental por Umidade e fleuma. 

 BA4 (Gongsun)– Regula o Chong Mai e dispersa a estase dos três aquecedores, estimula o 

Estômago(Wei) e o Baço(Pi) e aumenta a produção de sangue, ajuda a transformar a 

Umidade e a dispersar o inchaço. 

 BA6 (Sanyinjiao)– Fortalece o Baço (Pi), o Qi e o Sangue(Xue), retirando a Umidade, 

tonificando desta forma o yin, acalma a mente, regula o Qi do Fígado(Gan). 

 BA9 (Yinlingquan)– Elimina a Umidade. 

 TA5 (Waiguan)– Retira Vento, o Calor e a estagnação referente ao Qi do Fígado(Gan). 

 Yintang – Acalma a mente, diminuindo cefaleia, as tonturas e a sensação de que a cabeça 

encontra-se com um peso em sua poção interna; é utilizado em casos relacionados a 

ansiedade, além de distúrbios do sono e de estados que apresentem confusão mental. 

  

 A seguir são relacionados os pontos de Auricoloterapia e suas respectivas funções: 

 Shen Men (fossa triangular) - Tem ação analgésica, é usado para tratar cada tipo de 

enfermidade dolorosa, e um ponto importante para acalmar a dor. 

 Occipital (Antítrago) - Tem ação sedante e analgésica. 

 SNV – Sistema Nervoso Central (cruz inferior da anti-hélix) Relaxa os espasmos da 

musculatura lisa. 

 San Jiao – Triplo Aquecedor (concha cava) reúne as funções dos cinco Zang e dos seis Fu. 
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Entre suas principais funções está a regulação da energia e acalmar a dor. 

 Rim(Shen) (concha de cimba) - Sua utilização permite tonificar a energia Yang, nutrir a 

Essência, fortalecer a região lombar e a medula espinhal entre outros. 

 Coração(Xin) – Usado no tratamento da ansiedade, hipertensão, doenças cardíacas. Não 

utilizar em hipotensos ou casos de hipotensão. 

 Fígado(Gan) – Usado no tratamento do Fígado(Gan) e nas emoções como raiva. 

 Ansiedade – Usado no tratamento de ansiedade (por experiência, eu uso este ponto em todos 

os pacientes que reclamam de insônia, cansaço, angústia, ou outros problemas que tenham 

fundo emocional, com resultados muito bons, pois apesar de não ser a indicação do ponto, a 

maioria destes problemas tem a ansiedade como uma de suas raízes) 

 

3.1.6 Discussão do caso 

 

 A análise clínica da referida paciente foi realizada através da anamnese, palpação do pulso, 

observação da Língua e observação não verbal. Após a delimitação do diagnóstico foi feito um 

diagnóstico que visava o restabelecimento físico e psíquico da paciente, que para tanto utilizou-se 

como base os protocolos de tratamento delineado por Auteroche e Navailh (1992), Ross (2003) e 

Chonghuo (1993). Decorrente disto o tratamento baseou-se na busca da harmonização do 

Coração(Xin) e do fortalecimento do Pulmão(Fei) e do Baço(Pi), para melhorar a absorção de Qi 

(energia) e a circulação do Qi (energia) e do Xue (sangue), para desta maneira, conseguir fortalecer 

o Rim(Shen) e reestabelecer o equilíbrio entre o Rim(Shen) e o Coração(Xin). 

 Faz-se necessário esclarecer que a Acupuntura, como terapia complementar, ocorre de modo 

processual, sendo que o restabelecimento da saúde dar-se-á de maneira gradual, dependendo 

também de como a pessoa se relaciona biopsicossocialmente. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados do presente estudo deixaram evidenciado que as técnicas da Medicina Chinesa 

trazem benefícios relevantes para pacientes com Transtorno de Ansiedade. Além disso, essa prática 

melhora a sensação de bem-estar, humor, qualidade do sono e acarretando uma melhora 

significativa, contribuindo, dessa forma, para diminuir o quadro ansiógeno permitindo que o 

paciente execute melhor suas atividades. Outra vantagem é a possibilidade de redução da 

necessidade de medicamentos, diminuindo o risco de efeitos colaterais. 

Visto que, por se tratar de uma sintomatologia muito antiga e apesar de toda a melhora 

apresentada, deve-se levar em conta que tal transtorno implica problemas emocionais não 
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resolvidos e dessa forma foi recomendado que a paciente tivesse acompanhamento psicológico em 

conjunto com a Acupuntura, que também foi recomendada que a mesma desse continuidade. 
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ANEXO 1 – FICHA DE ANAMNESE  

 

 Para fins de análise e para preservar a paciente, só foram colocadas as perguntas e respostas 

da paciente, por isso as demais opções não constaram no presente anexo. 

 

Nome: N. C. S. 

Idade: 47 anos 

Estado civil: casada 

Filhos: 2 

Profissão: do lar 

 

 O que o incomoda no momento? Queixa principal: 

 

Transtorno de Ansiedade a três anos, apresentando como queixa prejuízo na qualidade de vida 

tanto pessoal quanto no trabalho, além de apresentar medo excessivo, taquicardia, sudorese, 

hipotonia arterial com picos de hipertensão e sensação de morte. 

 

 Desde quando ela se apresenta ou manifesta o que sente? 

 

Há muito tempo, mas vem piorando há 3 anos. 

 

 Antecedentes patológicos 

 

Já teve refluxo e hipotonia arterial com picos de hipertensão. 

 

 Exame físico 

 

Peso: 85 kg  altura: 1,70m 

 

 Hábitos alimentares: 

 

Desejos no momento: refrigerante 

Aversão no momento: frituras 

Não gosta do doce 
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 Preferências e aversões climáticas: 

 

A estação do ano que mais agrada é o verão. 

A estação do ano que não gosta é o inverno 

O clima de preferência Calor 

O clima que não gosta é o Frio 

 

 Emoções frequentes: 

Medo e ansiedade. 

 

 Problemas frequentes: 

medo excessivo, taquicardia, sudorese, hipotonia arterial com picos de hipertensão e sensação 

de morte. 

 

 Transpiração: 

 

Transpira muito 

 

 Cor do rosto: 

 

Face avermelhada 

 

 Aspecto das fezes: 

 

Pastosa 

 

 Boca e gosto: 

 

Boca amarga 

 

 Sono: 

 

Apresenta quadro de insônia. 


