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Resumo: Contextualização: As doenças mentais não possuem muitas referências quanto aos desequilíbrios energéticos presentes
na compreensão da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), sendo uma ferramenta importante no tratamento. Objetivo: Traçar um
perfil energético segundo a MTC através do diagnóstico de língua em pacientes com deficiência mental. Resultados: O presente estudo
caracterizou-se como pesquisa observacional. A coleta de dados foi efetivada através da fotografia da língua de 26 educandos de ambos
os sexos, com idades variando de 8 a 30 anos de uma Escola Especial de Joaçaba (SC). Os voluntários possuíam deficiência mental,
não ligada a nenhuma síndrome específica. A amostra se deu por conveniência. Conclusão: Encontraram-se alterações energéticas
associadas aos seguintes órgãos: coração (29%), fígado (23,5%), estômago (19%), vesícula biliar (9,5%), pulmão (9,5%) e rim (9,5%).
Quanto à saburra da língua houve ausência de saburra em 51% dos casos, quando estava presente, não houve predomínio de cor.
Em se tratando da umidade da saburra da língua foram encontrados 68% casos de saburra úmida e 32% de seca. Conclusão: O perfil
predominante do portador de deficiência mental da amostra foi desequilíbrio de fígado e coração, saburra úmida ou sem saburra.
Palavras-chave: Diagnóstico de língua na MTC, Deficiência mental.
Abstract: Background: Mental diseases do not have many references regarding the energy imbalances present, according to the Traditional Chinese Medicine (TCM), which is an important tool in the treatment. Objective: The objective of this study is to draw an energetic
profile, through the diagnosis of tongue, in mentally handicapped patients. Methodology: The present study was characterized as an
observational research. Data collection was accomplished taking pictures of the tongue of the subjects who participated in the survey
sample. Thus, it was necessary to observe the major organs and viscera affected in 26 students from 8 to 30 years old of a Joaçaba’s
Special School (SC) diagnosed with mental handicap, not connected to any specific syndrome. The sample was given for convenience.
Results: Energetic changes were associated with the following organs: heart (29%), liver (23.5%), stomach (19%), gallbladder (9.5%), and
lung (9.5%). Regarding the tongue coating, there was absence in 51% of cases, and when it was present, there was no predominance of
color. Related to the moisture contents of the tongue, 68% of the cases were wet and 32% dry. Conclusion: The predominant profile of the
mental deficiency patient in the sample was imbalance of liver and heart, with wet or uncoated tongue.
Keywords: Tongue diagnosis in TCM, Mental handicap.

1. Introdução
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é uma ciência que abrange a fisiologia, a patologia, o diagnóstico, a profilaxia e o tratamento dos desequilíbrios energéticos que desencadeiam as doenças.
É um sistema único e rico de experiências clínicas. O sistema teórico da MTC recebeu uma grande
influência do antigo pensamento taoista durante a
elaboração das teorias 1 tais como a do Yin e do Yang
e dos cinco elementos.
Estas duas teorias elaboram os conceitos básicos
que orientam a compreensão fisiopatológica dos órgãos, das vísceras, dos meridianos e dos colaterais.
É um sistema teórico que abrange o diagnóstico e
a terapêutica, a partir da observação e da análise
dos sinais e sintomas do paciente, fundamentados
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na identificação etiológica e na localização da lesão
para o tratamento 2 .
A teoria dos órgãos e vísceras denominada de
Zang-Fu menciona as semelhanças entre os diferentes sistemas orgânicos que são compreendidos
no contexto da MTC. É importante ponderar que as
referências a órgãos não se restringem exclusivamente ao seu aspecto físico/material, no entanto,
ao seu aspecto energético/metabólico 3 .
O exame da língua é o elemento importante da
inspeção, primeira etapa para o diagnóstico energético 4 . Esta forma de interpretar a saúde e a doença
através da língua e pulsologia surgiu em uma época
em que não existia os recursos de imagem, exames
laboratoriais e onde o acupunturista precisava desenvolver sua habilidade de observar.
O corpo da língua refere-se ao músculo, aos tecidos e aos vasos sanguíneos da língua. A saburra ou
revestimento lingual é capa que recobre a língua,
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produzida pela energia do estômago. Uma língua
normal deve ser mole, com movimentos livres, de
coloração vermelho-claro e com uma saburra branca,
fina, nem seca nem úmida 4 .
A deficiência mental sempre esteve presente na
história da humanidade, porem com o avanço da
ciência foi despertado no século XX a compreensão
da importância da multi e interdisciplinaridade na
abordagem deste distúrbio.
Albuquerque 5 afirma que apesar dos grandes progressos verificados, quer nos conhecimentos teóricos como nas práticas reabilitativas, a definição de
deficiência mental permanece controversa. Na base
destas dificuldades está a impossibilidade de incluir
em definições unitárias a heterogeneidade desta complexa população e por isso, não redutível a uma definição única.
A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (A.A.I.D.D.), tem liderado o
campo de estudo sobre a deficiência mental, definindo conceitos, classificações, modelos teóricos e
orientações de intervenção em diferentes áreas, e
influenciando sistemas de classificação internacionalmente conhecidos como o DSM-IV e CID-10 6 .
O modelo proposto pela A.A.I.D.D. consiste numa
concepção funcionalista, sistêmica e bioecológica,
incluindo as dimensões intelectual, relacional, adaptativa, organicista e contextual. A deficiência mental é considerada condição deficitária, que envolve
habilidades intelectuais; comportamento adaptativo
(conceitual, prático e social); participação comunitária; interações e papéis sociais; condições etiológicas e de saúde; aspectos contextuais, ambientais,
culturais e as oportunidades de vida do sujeito 6 .
Segundo esta perspectiva, o processo de diagnóstico da deficiência mental requer o preenchimento
de três critérios: funcionamento intelectual global
inferior à média, limitações significativas no comportamento adaptativo e início antes dos 18 anos 5,6 .
A caracterização da doença mental dentro do contexto da MTC é pouco citada, uma vez que esta
denominação é recente frente a milenar origem da
MTC/acupuntura. Pelas características de sinais
clínicos a deficiência mental é considerada uma alteração patológica associada a essência mental denominada de shen 7 .
Neste contexto, entender e traçar os sinais energéticos que o corpo do deficiente mental pode informar poderia ser uma referência a trabalhos futuros
de tratamento desses indivíduos com a acupuntura.
O objetivo deste estudo foi traçar o perfil energético de desequilíbrio através de características comuns do diagnóstico da MTC da língua em portadores de deficiência mental.
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2. Metodologia
O presente estudo caracterizou-se como pesquisa
observacional. Os voluntários foram recrutados em
uma Escola de Educação Especial, na cidade de
Joaçaba, SC. A amostra foi do tipo intencional, e
constituiu-se de 26 alunos de ambos os sexos, com
idades variando de 8 a 30 anos com deficiência mental, não ligada a nenhuma síndrome específica. O
projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa de Seres Humanos da UNOESC, sob
número 073/2011.
Foi utilizada uma câmara fotográfica marca Sony
de 12 Megapixels. As fotos foram tiradas respeitando os cuidados necessários conforme recomendações da literatura da MTC 4 para evitar interferências de alimentos entre outros. As fotos foram avaliadas no computador inicialmente, para resguardar
as cores e detalhes mais nítidos possíveis.
Foram avaliados os padrões de desequilíbrio energético baseado no zang-fu (órgãos e vísceras) e quando
possível o enquadramento sindrômico, característica da saburra, aspectos da língua. O mapeamento
das regiões da língua seguiu Macioccia 4 .
3. Resultados
Descreveu-se as amostras a partir dos padrões
de desequilíbrio do zang-fu associado à região do
mapeamento da língua. Quando a percepção foi
possível avançou-se no enquadramento da Síndrome
caracterizada. As Figuras 1, 2 e 3 mostram as fotografias das línguas e o perfil energético dos voluntários, organizados em sequência numérica.
A Tabela 1 apresenta os principais órgãos e vísceras acometidos bem como apresentação de língua
em martelo (sugestivo de doença mental), em conformidade com a amostra de sujeitos analisados. Na
Tabela 2 é demonstrado o percentual de incidência
das alterações no padrão da saburra da língua.
Observa-se que houve 51% dos casos de ausência de saburra que indica deficiência. A saburra
Tabela 1: Percentual dos órgãos e vísceras (zang-fu) em desequilíbrio e alterações características..

Órgão
em desequilíbrio

Incidência % do
desequilíbrio

Coração
Fígado
Pulmão
Vesícula Biliar
Estômago
Deficiência de Yin do estômago
Deficiência do Yin do rim
Língua em martelo

24%
20%
16%
8%
8%
8%
8%
16%
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Figura 1:
1: Ponta levemente vermelha, tendo alguns pontos vermelhos ao longo da língua (coração), sem saburra.
2: Úmida, pálida, grossa, longa, presença de uma saliência na região do fígado e vesícula biliar, presença de fissuras irregulares
indicativo de deficiência do yin do estômago, sem saburra.
3: Úmida, pálida, grossa, longa, presença de uma saliência na região do fígado e vesícula biliar, presença de fissuras irregulares
indicativo de deficiência do yin do estômago, sem saburra.
4: Pálida, seca, língua em forma de martelo indicativo de doença mental.*
5: Ponta vermelha (coração), saburra branca, desviada, presença de pontos vermelhos região do fígado, aumentada na metade da
superfície da língua, longa.
6: Pálida úmida com fissura em região estômago, fígado e vesícula biliar.
7: Úmida, saburra fina amarela do lado esquerdo, língua em forma de martelo, pontos vermelhos distribuídos na lateral (fígado), leve
fissura em região estômago.
8: Pálida, úmida, ponta vermelha (coração), desviada, pontos vermelhos laterais, aumentado metade da superfície da língua, sem
saburra.
9: Pálida, seca, saburra fina e amarela, pontos vermelhos distribuídos por todo o corpo da língua (coração).
10: Úmida, longa com fissuras profundas horizontais concentradas no centro, sem saburra.
11: Pálida, seca, com fissuras irregulares, saburra amarela do lado direito, denteada.
12: Pálida, seca, lisa, com alguns pontos vermelhos do lado direito.
*: Uma deformação excessiva do corpo da língua, com a raiz do tamanho regular, mas extremamente aumentada no terço frontal, a
semelhança de um martelo sempre indica condição grave e amiúde de doença mental 4 .
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Figura 2:
13: Seca, longa, desviada, com presença saburra amarela na raiz, ponta levemente vermelha. Úmida, saburra branca, fissuras
irregulares, aumentada.
14: Úmida, saburra branca, fissuras irregulares, aumentada.
15: Pálida, fissura região coração e pulmão, saburra fina e branca na raiz, laterais com bordas aumentadas.
16: Fissuras profundas irregulares com maior concentração no centro, longa, pálida, sem saburra.
17: Língua em forma de martelo, saburra branca, pálida, seca, com fissura no centro da língua região pulmão.
18: Curta, com presença saburra, amarela, bordas laterais aumentadas.
19: Fissura profunda central com outras fissuras, (deficiência de yin do Rim), fissuras irregulares, sem saburra.
20: Saburra branca, fissuras irregulares centrais, longa, úmida.
21: Fissuras que lembram banquisas de gelo deficiência rim comum em pessoas Idosas, fissuras irregulares, língua longa, úmida sem
saburra.
22: Língua pálida, úmida, com fissura central, em forma de martelo, sem saburra.
23: Fissuras irregulares, úmida, pálida, sem saburra.
24: Fissura irregular central, pálida, saburra fina branca, longa e úmida.

Diagnóstico energético de língua em pacientes com deficiência mental

5

Figura 3:
25: Língua curta pálida, com importante fissura central desde a raiz, saburra fina branca.
26: Longa, úmida, fissuras irregulares, vermelha (coração), lisa sem saburra.
Tabela 2: Percentual de incidência das alterações no padrão da
saburra da língua..

Aspecto da saburra da língua

% da amostra

Ausência de Saburra
Saburra branca
Saburra amarela

51%
26%
23%

fornece uma indicação clara da natureza do calor
ou frio de uma condição. Branca significa frio, foram identificados em 26% dos casos e amarela significa calor, sendo identificadas em 23% dos casos.
Não houve portanto um predomínio de desequilíbrio
frio/calor.
A Tabela 3 apresenta a distribuição do padrão da
saburra quanto à umidade. A umidade e a consistência da saburra são elementos importantes para
diagnosticar a presença de fleuma ou umidade 4 .
Houve um predomínio de línguas com umidade.
Tabela 3: Percentual de incidência de umidade versus secura da
língua..

Umidade da saburra da língua

% da amostra

Saburra seca
Saburra úmida

32%
68%

4. Discussão
Tendo em vista os resultados das informações
observadas nas línguas dos voluntários, houve um
predomínio de desequilíbrio de coração (xin) e de
fígado (gan). Segundo a teoria dos 5 movimentos
pela lei da geração o elemento madeira representado
aqui pelo Fígado é “mãe” do elemento fogo, representada no caso pelo Coração. Por este raciocínio,
os resultados são coerentes pela literatura 3,4 .

O coração é a morada do shen. Esta é uma
expressão usual da literatura tradicional da MTC
e que corresponde a essência mental, responsável
pela criatividade, intelecto, memória e cognição 7 ,
estando associada a características herdadas.
Os sintomas associados às doenças psiquiátricas
são considerados na ótica da MTC na sua grande
maioria como distúrbios do shen 3,7 . Portanto, o
mais frequente desequilíbrio energético encontrado
nos portadores de deficiência mental no presente
estudo, estar associado ao zang do coração (xin), vai
de encontro com a literatura tradicional da MTC.
Quanto à saburra, houve uma caracterização importante com 51% da amostra cuja língua encontravase sem saburra. A saburra mais que uma cobertura
importante para a língua, ela caracteriza um estado
de equilíbrio. A falta de cobertura da língua continuadamente é característica de alterações do tipo
psicose depressiva e algumas alterações no padrão
mental segundo Maciocia 4 .
É preciso lembrar também que a saburra da língua é produzida pela energia do estômago e nos resultados apontados na Tabela 1, encontrou-se 8%
dos desequilíbrios como alterações no fu estômago
que somados aos 8% de síndrome de deficiência de
yin do estomago perfazem 16% de todos os desequilíbrios.
A cor amarela na saburra da língua traduz calor
interno podendo estar associada a processos inflamatórios, infecciosos e/ou alérgicos 4 . A cor branca
da saburra é característica de síndromes de deficiência e/ou frio. No presente estudo os valores percentuais monstrados na Tabela 2 entre branca/amarela das saburras foram equivalentes, não havendo um predomínio, ou padrão. Este dado reforça a convicção de Albuquerque 5 que descreve a
complexidade de se caracterizar um padrão para a
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deficiência mental.
Ainda quanto à saburra, avaliou-se o aspecto de
umidade da língua. A saburra normal da língua é
levemente úmida refletindo um bom suprimento e
movimento dos fluídos corporais. A umidade da saburra propicia uma indicação do estado desses fluídos. Se a saburra é seca, indica que os fluídos estão
insuficientes, ou por calor de excesso ou deficiência
de yin. Se a saburra estiver úmida demais, indica
fluídos em excesso ou estagnação dos fluídos, ou
por frio externo ou por frio interno por deficiência do
yang 4 . No presente estudo encontrou-se conforme
consta na Tabela 3 uma prevalência de umidade em
68% da amostra, corroborando com a literatura.
Uma das alterações do shen, envolvendo algumas psicoses e síndromes correlatas está associada à obstrução de fleuma na nutrição de nossa essência mental. Se esta essência não pode circular
adequadamente gera confusão, lapsos de memória,
consciência, tontura, desmaios 7 .
O fleuma é gerado por excesso de umidade que se
condensa obstruindo os meridianos de energia. Portanto a umidade da língua é uma referencia importante da presença de fleuma, que pode estar associado aos distúrbios da shen, no caso dos voluntários
deste trabalho os portadores de deficiência mental.
A acupuntura como principal vertente da MTC,
tem se apresentado como opção complementar na
melhoria da qualidade de vida de diversas patologias de difícil resolução. Alguns estudos como o de
Chen et al. 8 associam alterações nas neuroimagens
mediante estímulos de acupuntura como um caminho promissor de tratamento das patologias neurocomportamentais como autismo, enquanto outros
como Wong 9 e Huang et al 10 avaliaram efeitos da
acupuntura em tratamento de crianças com deficientes mentais.
O diagnóstico energético faz-se importante para
a seleção de pontos de acupuntura para uma proposta de tratamento. Estudos que apontam para
padrões comuns de patologias mais complexas podem auxiliar o caminho para progressos terapêuticos antes inexistentes.
5. Conclusão
A inspeção da língua consiste na observação do
corpo desta e do revestimento lingual. A importância do diagnóstico pela língua particularmente se dá
pelo fato de que quase sempre ela mostra a condição
verdadeira do paciente.
O resultado levantou que os principais órgãos e
vísceras acometidos energéticamente, em conformidade com a amostra de sujeitos analisados com predomínio de desequilíbrio em coração (xin) seguido
do fígado (gan).
Concluiu-se que há correlação energética dos desequilíbrios apresentados no diagnóstico de língua
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com a deficiência mental. Como perfil energético
desta patologia pode-se dizer; há predomínio de desequilíbrio dos elementos madeira, representado pelo fígado (gan) e pelo elemento fogo representado
pelo coração (xin),estando sugestivamente associados pela lei da geração. Há predomínio de umidade na língua, sugerindo a presença de fleuma,
não havendo predomínio de cor, porem a ausência
de saburra é uma característica marcante. A língua
em “martelo” embora bastante estereotipada e associada a desequilíbrios mentais na ótica da MTC,
apareceu somente em uma minoria, sugerindo uma
possibilidade de estar associada nos casos mais severos da deficiência mental.
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