
A impotência sexual masculina também denominada como
disfunção erétil, é a dificuldade do homem em conseguir uma
ereção ou mantê-la o tempo necessário para uma satisfatória
relação sexual.

As principais causas da impotência sexual são:

Idade avançada, a Essência do Rim e o Fogo da Porta da
Vida (Ming Men), gradualmente vão diminuindo. Este fato, em
particular o declínio do Fogo da Porta da Vida, causa a
impotência nos idosos.

Atividade sexual excessiva, ou a masturbação excessiva,
causam o declínio tanto da essência do Rim como do Fogo da
Porta da Vida.

A Dieta irregular, principalmente o consumo excessivo de
alimentos gordurosos, fritos e de laticínios, pode gerar
Humidade ou Fleuma e podem afetar o sistema genital
masculino e levar à disfunção erétil.

A tensão emocional, todas as emoções podem gerar
estagnação do Qi e isto inicia um processo patológico que
posteriormente envolve algum Calor e frequentemente
Humidade ou Fleuma. Em particular, a preocupação, o pesar,
a tristeza afetam o Baço e Coração e podem causar a
impotência por deficiência do Sangue do Coração. O medo, e
a ansiedade afetam o Rim, e podem gerar impotência por
deficiência do Rim. A raiva reprimida e a culpa, podem gerar a
estagnação do Qi, e a estagnação de Sangue, causando
também a disfunção erétil.

Atividade física excessiva, em geral, enfraquece o Yang do
Baço e Rim e pode gerar impotência.

A sobrecarga de trabalho, as longas horas de trabalho sem
descanso, e por vezes sob condições de stress, por muitos
anos, enfraquece o Rim, particularmente o Yin do Rim. Sendo
esta causa de impotência, muito frequente nos homens de
meia-idade.

Segundo a medicina Chinesa todo o organismo se inter-
relaciona e se auto influencia, de forma permanente, um
problema como a disfunção erétil, não resulta apenas de um
mal funcionamento de um meridiano, mas sim de vários. As
opções de tratamento que a acupuntura oferece são grandes,
no entanto, a literatura registra que os pontos mais
comumente estimulados são os seguintes: VG 20; VC2; VC3;
VC4; VC6; B23; E36. Quanto aos resultados destaca-se que,
a acupuntura realiza o equilíbrio energético e oferece
resultados positivos no tratamento da disfunção erétil.
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