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Resumo  

A Ansiedade é um estado emocional, os sinais e sintomas relacionados a estas patologias 

podem desencadear reações que afetam a qualidade de vida do indivíduo, comprometendo a 

sua saúde física, emocional e mental, muitas vezes requerem tratamento por causarem 

prejuízo em suas relações sociais e ocupacionais. O número de pessoas que procuram por 

tratamentos que auxiliem a medicina ocidental nas mais variadas disfunções é cada vez 

maior. A acupuntura é uma técnica terapêutica da Medicina Tradicional Chinesa que vem 

sendo utilizada como complemento para a medicina alopática. O presente trabalho tem 

como objetivo atestar que a acupuntura auxilia no tratamento dos sintomas da ansiedade. . 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos e teses relacionados ao 

tema proposto. Os resultados mostraram que o uso da acupuntura no tratamento dos 

sintomas da ansiedade apresentou relevantes resultados terapêuticos para atenuar sintomas 

psicológicos e fisiológicos. A realização de pesquisas clínicas com humanos é necessária 

para demonstrar os verdadeiros efeitos da acupuntura e para que seja mais aceita e 

indicada pelos profissionais de saúde como uma nova opção de tratamento para as pessoas 

que sofrem com esses sintomas.  

 

Palavras-chave: Ansiedade; Acupuntura; Medicina Chinesa. 

  

1. Introdução 

A acupuntura é um dos elementos que compõem a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), 

baseia-se no princípio de que o homem deve estar em harmonia com as forças primordiais 

da natureza yin e yang (dois elementos opostos que compõem todo o universo), explanados 

mais a frente, o princípio básico da acupuntura sustenta que o equilíbrio é mantido no corpo 

humano por meio do fluxo suave de uma energia denominada qi, e do sangue, designado 

xue, sendo que o equilíbrio pode ser traduzido como saúde e o desequilíbrio, como doença.¹ 

Tendo esse princípio como base, qualquer tipo de disfunção ou patologia, como, por 

exemplo, a ansiedade, pode ser tratada por intermédio da acupuntura, uma das formas de 

eliminá-la ou de minimizá-la seria a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo, 

com propriedade de restabelecer o equilíbrio e o fluxo suave.² 

 

 

 

1 Pós-graduando em acupuntura 
2 Orientador: Fisioterapeuta; Especialista em Cardiorrespiratória  
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A acupuntura é uma técnica que tem demonstrado ser eficiente para tratamentos de dores em 

geral, ganhando espaço e aceitação no meio científico. A Acupuntura é uma das formas mais 

antigas de terapia e tem suas raízes na antiga filosofia Chinesa. Na teoria clássica da 

acupuntura, acredita-se que todas as desordens são refletidas em pontos específicos, ou na 

superfície da pele ou exatamente abaixo. Comumente inclui estimulação manual das 

agulhas, mas vários adjuntos são frequentemente usados, incluindo Acupuntura elétrica (na 

qual um estimulador elétrico é conectado à agulha da Acupuntura) e Acupuntura com 

moxabustão (a erva moxa, Artemísia vulgaris).³  

A ansiedade não é considerada um fenômeno necessariamente patológico, e é mais bem 

entendida como uma função natural do organismo que permite que o mesmo esteja 

preparado ou que se prepare para responder da melhor forma possível a uma situação nova e 

desconhecida ou a uma situação já conhecida e interpretada como potencialmente perigosa. 

Entretanto, se a ansiedade atingir graus muito elevados e contínuos, ela pode ser considerada 

prejudicial ao organismo, pois fará com que este permaneça em constante estado de alerta, 

configurando então, uma situação patológica.4 

Os transtornos da ansiedade são muito frequentes na atualidade, caracterizando-se por 

estados subjetivos desagradáveis de inquietação, tensão e apreensão, com tendência a 

cronicidade e, como trazem consequências para o cotidiano da vida diária dos indivíduos, 

tem levado ao aumento dos estudos entre vários grupos de pessoas. Isso demonstra que 

pesquisas sobre ansiedade são de extrema importância, visto que essa enfermidade possui 

alto índice de prevalência na população, em qualquer período da vida, refletindo, assim, na 

saúde publica devido aos altos custos sociais e individuais, com uma demanda elevada de 

assistência.5 

Este artigo apresenta como foco de interesse e objetiva avaliar as evidencias sobre os efeitos 

da acupuntura no tratamento da ansiedade e a qualidade dos estudos. Com isso, pretende-se 

identificar as melhores evidencias das publicações cientificas, com a finalidade de estimular 

essa pratica de forma segura para os profissionais. 

 

Referencial Teórico 

 Na ciência ocidental, ainda não se sabe ao certo quais as causas para o surgimento da 

ansiedade, e, embora os estudos de base biológica estejam avançados, as melhores 

explicações ainda são as de base psicodinâmica, sobre as principais características 

apresentadas nos transtornos de ansiedade, é interessante destacar os indivíduos que 

apresentam sintomas específicos nos campos somático, motor, no humor e na cognição, em 
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relação aos sintomas de humor, o sofrimento advindo da ansiedade tem a característica de 

apresentar um sentimento constante de que o indivíduo será condenado por algo, ou que algo 

terrível irá acontecer; desse modo, o indivíduo pode apresentar sensações de tensão, medo, 

irritabilidade e depressão. Os sintomas cognitivos, por sua vez, dizem respeito à apreensão 

e/ou preocupação com uma possível condenação ou desastre que pode vir a ocorrer e que o 

indivíduo antecipa.6 

Os sintomas somáticos podem ser divididos em dois tipos; os primeiros podem ser 

chamados de imediatos, que podem ser boca seca, suor, respiração curta, sensações de 

tensão muscular, latejo na cabeça, pulso rápido e aumento de pressão sanguínea. Os 

segundos são resultantes de um estado crônico de ansiedade, que pode debilitar o sistema 

fisiológico ocasionando fadiga geral, sofrimento intestinal, fraqueza muscular, hipertensão e 

constantes dores de cabeça.7  

A ansiedade pode se manifestar em três níveis: neuroendócrino, visceral e de consciência. O 

nível neuroendócrino diz respeito aos efeitos da adrenalina, noradrenalina, glucagon, 

hormônio antidiurético e cortisol. No plano visceral a ansiedade é devida ao Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA), que reage se excitando o organismo na reação de alarme 

(sistema nervoso simpático) ou relaxando (sistema vagal) na fase de esgotamento.8 

A ansiedade é o resultado de um distúrbio do Shen, é um sintoma que indica que o espírito 

não está conseguindo se mover de modo adequado pelo corpo, o autor afirma então, que na 

perspectiva chinesa, existem pelo menos três tipos diferentes de ansiedade, de acordo com a 

situação que a originou: ansiedade por excesso; ansiedade por estagnação e ansiedade por 

deficiência.9 

A raiva, no sentido que é aqui compreendida, comporta uma variedade de sentimentos 

podendo significar raiva e ira ou fúria, mas também mágoa, ressentimento, frustração, 

irritação, indignação, animosidade, amargura e o sentimento de sentir-se prejudicado, 

qualquer um desses sentimentos fere o Fígado (Gun) e persistindo por longo período causam 

estagnação do Qi neste órgão que é responsável pelo livre fluxo de Qi no organismo 

harmonizando. A raiva faz o Qi ascender atacando a cabeça e esta perturbação se traduz por 

cefaléias, insônia, tensão nos ombros, zumbidos, face avermelhada, gosto amargo na boca, 

comportamentos extravagantes, rompantes e animosidades acirradas: manifestações na parte 

superior do corpo. 10 

Uma alegria excessiva perturba o Coração (Xin). A alegria, nesse caso, representa uma 

excitação exacerbada, desproporcional, um anseio insaciável, mórbido. Por outro lado, a 
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alegria sadia é um sentimento favorável que, quando presente, favore ce o funcionamento 

fácil de todos os Zang/ Fu e as atividades mentais, protegendo o Coração.10,1 

A tristeza, incluindo o pesar, o remorso e o arrependimento, danifica o Qi e o faz 

desaparecer, rebaixando, também, a vontade. Primeiramente a tristeza aflige o Coração (Xin) 

e posteriormente o Pulmão (Fei), o qual governa o Qi, portanto, uma tristeza machucando 

este órgão leva a uma depleção de Qi, manifesta em depressão, cansaço e desânimo.10,2 

Preocupação, melancolia, nostalgia e o pensar excessivo voltado para o passado ou para a 

vida ao invés de vivê-la, bem como pensamentos persistentes ou excessivos, machucam o 

Baço e o Pâncreas (Pi), tendo como conseqüência disfunções no transporte e transformação 

dos alimentos, na regulação dos músculos e na sustentação dos órgãos em seus lugares. A 

preocupação “embaraça” o Qi e, por decorrência, o Coração e o espírito perdem o seu apoio. 

No entanto, o Qi sadio e harmônico favorece as qualidades de contemplação e meditação.10,3 

O medo, incluindo sentimentos como ansiedade, temor, pavor e pânico, desordena o Qi, e 

machuca o Rim (Shen), faz o Qi descer e este escapa se traduzindo na incapacidade de 

controlar os esfíncteres, provocando enurese, incontinência urinária e diarréia que ocorrem 

em situações de medo excessivo ou pânico. O Rim armazena a Essência (Jing) que é 

constituída pela Essência dos pais (Energia Ancestral) e pela Essência Pós Natal, a qual é 

formada a partir da transformação dos alimentos e relaciona-se com as funções de 

aquecimento, ativação, transformação e movimentação de Qi, Sangue e Líquidos Corporais. 

Um Rim em desarmonia não consegue cumprir com suas funções que são, além de 

armazenar a Essência, controlar a recepção do Qi e ser a base do Yin e Yang.10,4 

Uma vez que esses sintomas sejam percebidos pelo indivíduo e o mesmo busca auxílio na 

Medicina Tradicional Chinesa, há a possibilidade teórica de remissão dos sintomas do objeto 

deste estudo.10,5 

A acupuntura teve origem há mais de 4.000 anos e, posteriormente, passou a ser utilizada no 

Japão e na Coreia do Norte e do Sul, expandindo-se por toda a Ásia. Essa terapia atingiu o 

mundo ocidental a partir da década de 1970 e, desde então, tem sido questionada a sua 

eficácia em relação aos pacientes, as condições clinicas e aos eventos antigênicos, 11 

Os estímulos são conduzidos para o Sistema Nervoso Central, desencadeando uma resposta, 

com melhora na doença e/ou sua sintomatologia. O ato de introduzir a agulha na pele gera 

uma freqüência de 2 a 3 Hz, estimulando fibras nervosas que conduzem à dor e provocando 

uma seqüência de reações para o seu alívio. Estas reações estimulam a liberação de 

substâncias analgésicas (opióides endógenos), que atuam no cérebro e também reforçam o 

controle da dor segundo a teoria do portal. Os opióides mais importantes são β-endorfina, 
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metencefalina, encefalina e dimorfina, responsáveis por proporcionar um relaxamento mais 

efetivo e, em alguns casos, causar sonolência e aliviar tensões proporcionadas pelo 

estresse.12 

Os princípios do Yin e Yang estão presentes em todos os aspectos da teoria chinesa. São 

utilizados para explicar a estrutura orgânica do corpo humano, suas funções fisiológicas, as 

leis referentes à causa e à evolução das doenças, e para servir de guia no diagnóstico e no 

tratamento clínicos.13 

A relação entre Yin e Yang, em um ciclo de vinte e quatro horas está representada na figura 

abaixo:  

Fonte: 

 

Fonte: Filosofia e teoria do Yin Yang 

Ciclo de 24 horas do Yin Yang 

 

A acupuntura é amplamente utilizada para tratamento de diversos agravos à saúde, inclusive 

ansiedade e depressão, com destacada segurança e efetividade.14 

O tratamento em Medicina Tradicional Chinesa se divide em três momentos:  

1 – A Natureza ajudando o Doente – neste momento são administrados Naturoterápicos de 

origem vegetal, mineral e animal ( a fitoterapia chinesa não se restringe somente a ervas);  

2 – O Homem ajudando o Doente – consiste de seções terapêuticas de Acupuntura, Tui-Ná e 

ou Qi Gong.  

3 – O próprio Doente ajudando a si mesmo – que consiste de na prática de exercícios 

energéticos, tais como: Tai-Chi-Chuan, Tao-In (busca interna) e Chi Gong (ou Qi Gong).15 

Alguns dos principais pontos utilizados no tratamento do transtorno de ansiedade 

generalizada e suas funções  
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Os pontos abaixo tem as seguintes funções de acordo com:16 

a) R3 – (terceiro ponto do canal de energia do rim) Regula o equilíbrio do yin e do yang, 

fortalece e estabiliza a mente e as emoções, equilibra a labilidade emocional, a deficiência 

do qi do rim; tonifica o rim e beneficia a essência e tonifica o sangue;  

b) C7 – (sétimo ponto do canal de energia do coração) Tonifica o coração, equilibra o yin e o 

yang, estabiliza o coração, clareia a mente, acalma a mente e as emoções, regula o espírito, 

tonifica o sangue, tonifica o yin do coração, elimina o fogo;  

c) P7 – (sétimo ponto do canal de energia do pulmão) Expele o vento externo, fortalece o 

pulmão melhorando a circulação do qi defensivo, remove a estagnação do qi do pulmão, 

remove as emoções estagnadas do pulmão, como a tristeza e a mágoa reprimidas; 

d) IG4 – (quarto ponto do canal de energia do intestino grosso) Remove o vento exterior, 

remove o calor, relaxa a tensão muscular, move estagnações do sangue, acalma a 

hiperatividade do yang do fígado, acalma a mente, tonifica o qi e o sangue;  

e) BP6 – (sexto ponto do canal de energia do baço-pâncreas) tonifica o baço, o qi e o 

sangue, elimina a umidade, tonifica o yin, acalma a mente, regula o qi do fígado;  

f) Yintang – (ponto extra localizado no entre as sobrancelhas) Acalma a mente, diminui 

cefaléia, tonturas e a sensação de peso na cabeça; é utilizado em casos de estados de 

ansiedade, de distúrbios do sono e em estados de confusão mental. 

Assim sendo, esses foram os protocolos usados e surtiram efeitos positivos no tratamento 

dos distúrbios da ansiedade. 

 

2. Métodos 

Este trabalho consiste em uma revisão de literatura, com o intuito de explorar os efeitos da 

acupuntura nos transtornos da ansiedade, o idioma utilizado na pesquisa foi português, foi 

encontrado 30 artigos, o período do estudo foi de Outubro de 2016 a Abril de 2017. Foi 

realizada uma busca retrospectiva de artigos científicos nas seguintes bases de dados: 

SCIELO, LILACS e MEDLINE.  

A seleção dos artigos foi feita em conformidade com assunto proposto, critérios de inclusão 

foi sendo destacados, por meio dos descritores chaves “Ansiedade” “Acupuntura” e 

“Medicina Chinesa”, outro foi literaturas inclusas dos últimos vinte anos 1997 até 2016. 

Critérios de exclusão foi assuntos que não correspondia ao tema do trabalho. Para melhor 

compreensão e visualização dos resultados da análise dos artigos, os mesmos foram 

sistematizados e estão apresentados na forma de um quadro em programa do Word 2010, 

segundo autor, ano de publicação, título do artigo, tipo de estudo e objetivo. 
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3. Discussão  

O resultado deste estudo foi constituído de quatro artigos selecionados e ilustrados neste 

quadro. Destes artigos, dois foram encontrados na base de dados SCIELO, dois na base de 

dados MEDLINE 

 

 

  

Autor 

 

 

Ano de Publicação 

 

 

 

 

Titulo 

 

 

Tipos de Estudo 

 

 

Objetivo 

 

 

 BRANT, Noelle 

Castilho Caldeira16 

 

 

 

2016 

A Acupuntura como 

pratica de cuidados 

aos estados de 

ansiedade:  

 

 

Revisão de Literatura 

Propor a 

problematização 

destas fragmentadas 

práticas no âmbito 

do cuidado em saúde 

 

 SILVA, Valéria 

Abecassis20 

 

 

 2015 

  

Acupuntura como 

tratamento auxiliar 

do transtorno da 

ansiedade 

generalizada 

 

Revisão de Literatura 

 

 

 

Mostrar que a 

ansiedade possui 

conceitos diferentes 

na visão Ocidental e 

Oriental. 

 

 SOUZA, 

LUCIANA 

GOMES CARIRI 

20125 

 

 

2012 

O auxílio da 

acupuntura no 

tratamento dos 

sintomas da 

ansiedade e 

depressão 

 

 

Revisão de Literatura 

 

Atestar que a 

acupuntura auxilia 

no tratamento dos 

sintomas da 

ansiedade 

 

SILVA, ANDRE 

LUIZ PICOLLI 

20102 

 

 

 

 

 

2010 

O Tratamento da 

Ansiedade 

por Intermédio da 

Acupuntura: 

Um Estudo de Caso 

 

 

Revisão de Literatura 

 

 

Relatar o tratamento 

realizado por meio 

da acupuntura a 

uma paciente que 

apresentava 

Transtorno de 

Ansiedade 

Tabela-1 Principais Artigos mais evidentes 
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Autor; Ano; Título; Tipo de Estudo e Objetivo 

 

A situação de excesso, insuficiência ou estagnação pode ser causada pelos seis fatores 

patogênicos externos: vento, frio, calor, umidade, secura e fogo; pelos fatores internos 

(emoções): alegria, raiva, tristeza, preocupação, medo e pavor; ou por fatores como 

alimentação, os traumas, o excesso de trabalho, de exercícios físicos ou de relações sexuais, 

respiração, etc.17  

Os resultados terapêuticos e preventivos da Acupuntura são obtidos através da promoção da 

circulação livre de Qi e do Sangue estimulando os pontos e meridianos, ela trata o paciente 

através de seu equilíbrio energético, propiciando o retorno da normalidade em todo 

organismo.18 

Embora a ansiedade tenha manifestações clínicas diferentes, os pontos de acupuntura 

utilizados nos estudos revisados promoveram modificações nos fatores psicológicos e 

fisiológicos dos indivíduos, diminuindo tanto os sintomas e os sinais da ansiedade como os 

da depressão. Alguns pontos têm em seu nome o ideograma “Shen” e, por isso, são 

especialmente indicados no tratamento dos distúrbios psíquicos.19 

O tratamento pela acupuntura ocorre de modo processual, sendo que o restabelecimento da 

saúde se dá de modo gradual e está diretamente relacionado a condições externas 

(ambientais, climáticas, sociais e históricas) e internas (alimentação, estados emocionais, 

espiritualidade), com as quais o sujeito se relaciona.20 

É importante destacar que o tratamento realizado por meio da acupuntura não proporciona 

curas milagrosas ou o fim total das patologias dos pacientes, como destacam.21 

O tratamento pela acupuntura ocorre de modo processual, sendo que o restabelecimento da 

saúde se dá de modo gradual e está diretamente relacionado a condições externas 

(ambientais, climáticas, sociais e históricas) e internas (alimentação, estados emocionais, 

espiritualidade), com as quais o sujeito se relaciona Um exemplo de que o tratamento é 

processual, e não final e definitivo, pode ser observado nas últimas sessões realizadas, na 

quais o paciente não mais relatar sentir os sintomas que a trouxeram ao tratamento.22 

 

4. Conclusão  

No entanto, muitos estudos sobre o mecanismo neuro-humoral da acupuntura demonstram 

efeitos benéficos nas funções do sistema neurovegetativo simpático e parassimpático, com a 

participação de vários tipos de neurotransmissores como a serotonina, dopamina, 

acetilcolina, noradrenalina entre outros, envolvidos no mecanismo de ação da acupuntura, 
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diminuindo os sintomas da ansiedade. Na literatura, em diversos estudos citados neste 

trabalho, está descrito que a acupuntura reduz a atividade simpático adrenal associada a 

ansiedade, evidenciado clinicamente como relaxamento, calma e diminuição subjetiva do 

estresse excessivo 

Dentro dessa perspectiva, considera-se que o presente estudo veio evidenciar um efeito 

benéfico da acupuntura no tratamento dos sintomas da ansiedade. 
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