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Introdução
Definição

Terapias Externas da Medicina Chinesa é um termo amplo que
designa o uso, principalmente, da Matéria Médica Chinesa através da
parte superficial do corpo com a finalidade de obtenção de efeitos
locais, distais e sistêmicos.



Introdução
Apresentação

Um dos preceitos mais importantes a ser considerado ao optar
pela utilização dos mais diversos métodos e técnicas dentre as Terapias
Externas é:

内病外治
nèi bìng wài zhì 

Doenças Interna, Tratamento Externo



Introdução
Apresentação

Em alguns casos a aplicação das Terapias Externas atua
diretamente sobre a parte do corpo em que estão sendo aplicadas, onde
a alteração está se manifestando, porém em outros casos elas vão
exercer seus efeitos distalmente através dos Canais e Colaterais.

Desta forma alguns conceitos devem ser recordados a respeito
da Teoria dos Canais e Colaterais (Jing Luo).



Introdução
Canais e Colaterais

Os Canais e Colaterais (Jing Luo) apresentam características

próprias e funções específicas. Eles desempenham um papel

importante no relacionamento entre os Órgãos e as Vísceras (Zang

Fu), e o exterior do corpo. Dentre as principais funções dos Canais e

Colaterais (Jing Luo) destacam-se:

•Transporte de Qi e Sangue (Xue);

•Formação dos tecidos;

•Via para as ervas;

•Integração entre o Yin e o Yang;

•Via de tratamento;

•Expulsão e interiorização dos agentes patogênicos.



Introdução

10- Órgãos e Vísceras - Zang Fu

9- Canais Distintos ou Divergentes - Jing Bie

8- Ramificações internas

7- Canais Extraordinários - Qi Jing Mai

6- Colaterais Luo - Luo Mai

5- Canais Principais - Jing Mai

4- Colaterais Luo - Luo Mai

3- Canais Tendino-musculares - Jing Jin

2- Colaterais Luo superficiais - Fu Luo
Colaterais Luo pequenos ou neto - Sun Luo
Colaterais de Sangue - Xue Luo

1- Zonas cutâneas - Pi Bu



Introdução
Pi Bu - Zonas cutâneas

São em número de doze, estão relacionadas com os Canais

Principais (Jing Mai) e estão dispostas na pele em regiões que seguem

superficialmente seus respectivos Canais, formando uma primeira

barreira para a invasão externa.

Vale dizer que alguns autores descrevem ainda a Zona Cutânea

do Vaso Governador (Du Mai) e do Vaso Concepção (Ren Mai).



Introdução
Pi Bu - Zonas cutâneas

Vaso Concepção

Intestino Delgado

Pulmão

Pericárdio

Coração

Vesícula Biliar

Vesícula Biliar

Bexiga

Estômago

Baço

Fígado

Rim

Triplo Aquecedor

Vaso Governador

Intestino Grosso



Introdução
Mecanismos de Ação

Quando as devidas substâncias são aplicadas a seus Canais ou
pontos relacionados, elas irão fortalecer a capacidade de regulagem
corporal e ajustar as alterações dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) e
Canais, de modo a tonificar o que está mais fraco e a dispersar o que
está mais forte.



Matéria Médica Chinesa
Características

Assim como acontece em uma formulação para aplicação oral

de fitoterápicos, nas Terapias Externas as substâncias devem ser

selecionadas de acordo com suas características, destacando aquelas

relacionadas com as associações das substâncias e partes específicas do

corpo.



Matéria Médica Chinesa
Características

Temperatura

As temperaturas das ervas podem ser basicamente associadas
com as características Yin e Yang e serem empregadas para o
tratamento dos desequilíbrios destes aspectos no paciente.

Quente 热 Re;

Morna 温 Wen;

Neutra 平 Ping;

Fresca 凉 Liang;

Fria 寒 Han.



Matéria Médica Chinesa
Características

Sabores

Cada fitoterápico possui como característica um sabor
específico, sabor este que pode ser de direta percepção e associação, ou
de associação indireta devido aos efeitos gerados por este fitoterápico.

Picante 辛 Xin

Doce 甘 Gan

Azedo 酸 Suan

Amargo 苦 Ku

Salgado 咸 Xian

Suave 淡 Dan

Adstringente 涩 Se

Aromático (芳) 香 (Fang) Xiang



Matéria Médica Chinesa
Características

Sabores

Na tabela abaixo podemos encontrar um resumo das funções
relacionadas com cada um dos sabores.

Sabor Função

Picante Libera a superfície, envia para fora, move Qi e o Sangue (Xue)

Doce Tonifica as Deficiências, harmoniza as ervas de uma fórmula

Azedo Estabiliza e fecha, reduz e previne a perda de líquidos

Amargo Dispersa o Calor, purga o Fogo, drena para baixo, seca a Umidade

Salgado Purga o Excesso, amolece a solidez, facilita as funções do Rim

Suave Promove a diurese

Adstringente Estabiliza e fecha, reduz e previne a perca de líquidos



Matéria Médica Chinesa
Características

Direcionamento

Para o melhor uso das informações desta categoria, o praticante
deve conhecer a característica de direcionamento da própria alteração a
ser tratada.

Ascendente 上 Shang

Descendente 下 Xia

Para fora 外 Wai

Para dentro 内 Nei



Matéria Médica Chinesa
Características

Tropismo de Canais

As ervas, segundo os conhecimentos da Medicina Tradicional

Chinesa, apresentam relações com os Canais e Colaterais (Jing Luo) e

as diversas partes do corpo, incluindo os Órgãos e Vísceras (Zang Fu).

Com a observação e a experiência clínica, identificou-se quais

as ervas que, através da interpretação de seus efeitos terapêuticos,

exercem influência indireta sobre determinados Canais, indicando-se

assim seus efeitos indiretos.



Matéria Médica Chinesa
Características

Meios para aplicação

Outro aspecto importante na aplicação das Terapias Externas é
com relação ao meio combinado com as substâncias para facilitar a
penetração dos efeitos das mesmas.

Os meios mais comumente empregados na prática são:

Álcool 酒 jiǔ

Vinagre 醋 cù

Mel 蜜 mì

Óleo 油 yóu

Suco de ervas 药汁 yào zhī



Terapias Externas
Preparo

Um ponto muito importante para a
aplicação das Terapias Externas é o
preparo das substâncias a serem utilizadas.

Cada modalidade de aplicação
requer alguns preparos específicos para as
substâncias, mas na maioria dos casos o
conhecimento dos preparos básicos são
suficientes.



Terapias Externas
Vantagens

•Muitas das substâncias são de fácil obtenção;

•O preparo para aplicação é de fácil execução;

•A aplicação é feita em áreas de fácil acesso;

•Possuem uma grande gama de aplicações;

•Especialmente indicada para que não consegue ingerir os fitoterápicos
e-ou temem as agulha;

•É uma abordagem terapêutica considerada segura;

•O desconforto para o paciente é mínimo.



Terapias Externas
Técnicas

Uma interessante obra sobre o tema, classifica as mais diversas
técnicas dentre as Terapias Externas em três grandes categorias:

药物类外治法 yào wù lèi wài zhì fǎ

Categoria de Terapias Externas por Ervas

器械类外治法 qì xiè lèi wài zhì fǎ

Categoria de Terapias Externas por Instrumentos

其他类外治法 qí tā lèi wài zhì fǎ

Categoria de Outras Terapias Externas



Terapias Externas
Técnicas

Dentre as muitas modalidades, aqui serão abordadas as
seguintes:

药袋法 yào dài fǎ

Terapia por Saco de Erva

药熨法 yào yùn fǎ

Terapia por Passar Ferro

泥疗法 ní liáo fǎ

Terapia por Argila

敷贴法 fū tiē fǎ

Terapia por Aplicação



Terapia por Saco de Erva
药袋法 yào dài fǎ 

Esta modalidade implica no uso de substâncias aplicadas dentro
de um saco, normalmente de algodão, para estimular por um período a
região selecionada.

A Terapia por Saco de Erva pode ser basicamente do tipo seca
ou úmida, sendo que no caso da seca a penetração é mais difícil
devendo ser utilizadas substâncias mais fortes para a absorção dos
efeitos.



Terapia por Saco de Erva
药袋法 yào dài fǎ 

A aplicação pode ser feita em diversas localidades do corpo, e
ainda focando nos pontos de acupuntura, com sacos menores e mais
concentrados.



Terapia por Saco de Erva
药袋法 yào dài fǎ 

Uma forma bastante empregada é a utilização de travesseiros
aromáticos e terapêuticos (药枕法 yào zhěn fǎ), nesta modalidade
normalmente trabalha-se com alterações que afetam mais o alto do
corpo ou seguem em ascendência.



Terapia por Saco de Erva
药袋法 yào dài fǎ 

Exemplo: Insônia

菊花 jú huā Flos Chrysanthemi

萱草根 xuān cǎo gēn Radix Hemerocallis

Acondicionar 500g das ervas acima em um travesseiro
terapêutico (药枕 yào zhěn). O paciente deve colocar o travesseiro na
cama 30 minutos antes de se deitar e retirar da cama na manhã seguinte,
devendo guardar em um saco plástico até o uso de noite.



Terapia por Passar Ferro
药熨法 yào yùn fǎ

Esta modalidade implica em acondicionar a substâncias em
sacos e passar o mesmo pelas partes do corpo a serem estimuladas,
normalmente quentes (daí o nome), ou a serem aquecidos por
instrumentos externos, quando em bolos ou pasta.



Terapia por Passar Ferro
药熨法 yào yùn fǎ

Os efeitos terapêuticos aqui são das substâncias e da fricção e
massagem exercida pelas mesmas diretamente sobre a pele do paciente,
na quando se usam sacos.

Além disso há o calor que facilita a penetração dos efeitos e
promove ainda mais a circulação de Qi e Sangue (Xue).



Terapia por Passar Ferro
药熨法 yào yùn fǎ

Exemplo: Lombalgia (fortalecimento)

Sal

Preparar um saco com sal grosso, devidamente fechado.
Aquecer o mesmo ao forno (microondas pode ser usado) e aplicar sobre
a região lombar, com uma toalha sobreposta até o calor se tornar mais
agradável.

Em seguida passar o saco com sal pela região lombar a dorsal
baixa.

É possível ainda descer com o saco pela face posterior dos
membros inferiores.



Terapia por Argila
泥疗法 ní liáo fǎ

A terapia por argila implica no uso de argila úmida ou medicinal
a partes específicas do corpo do paciente, ou ainda em deitar-se
diretamente na lama ou argila.

Para a sua aplicação, o terapeuta deve primeiramente escolher o
tipo de argila a ser empregado e o local de estímulo.



Terapia por Argila
泥疗法 ní liáo fǎ

Atualmente há aqueles que associam diretamente a aplicação da
argila sobre os canais de acupuntura, o que passou a ser chamado por
alguns de Geopuntura, e que também apresenta efeitos terapêuticos
mais importantes.



Terapia por Argila
泥疗法 ní liáo fǎ

Para resultados mais potentes o ideal é a combinação dos efeitos
da argila com aqueles da Matéria Médica Chinesa.

Para tanto recomenda-se a preparação de um decocto com a
substância selecionada, para que este seja misturado com a argila em pó
(e não simplesmente água). Desta forma os efeitos são somados e os
benefícios são maiores.



Terapia por Argila
泥疗法 ní liáo fǎ

Exemplo: Gastrite, alterações de estômago

香附 xiāng fù Rhizoma Cyperi

毕澄茄 bì chéng qié Fructus Litseae

高良姜 gāo liáng jiāng Rhizoma Alpiniae Officinarum

Triturar as substâncias até pó bem fino, misturar com argila em
pó e acrescentar água, ou preparar as substâncias em decocção e
misturar diretamente com a argila em pó.

Aplicar na forma quente diretamente sobre a região abdominal.



Terapia por Aplicação
敷贴法 fū tiē fǎ

A terapia por aplicação é uma modalidade que aplica
substâncias devidamente processadas diretamente sobre a região a ser
estimulada, para que os efeitos terapêuticos possam ser produzidos pela
absorção da pele ou estimulo regulatório nos Canais e pontos de
acupuntura.



Terapia por Aplicação
Introdução

Os efeitos terapêuticos da Terapia por Aplicação estão baseados
em dois fatores primários:

1- Seleção e combinação adequada das substâncias a serem
empregadas;

2- Seleção dos Canais e pontos de acupuntura para a aplicação das
substâncias.



Terapia por Aplicação
Modalidades

Para a utilização da Terapia por Aplicação há diferentes
modalidades, a serem selecionadas de acordo com o objetivo
terapêutico:

Aplicação completa 满敷法 mǎn fū fǎ

Aplicação circundante 国敷法 guó fū fǎ

Aplicação por aderência 贴敷法 tiē fū fǎ

Aplicação mista 掺敷法 chān fū fǎ



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

Esta modalidade é uma forma de aplicação externa em áreas ou
pontos específicos de acupuntura na superfície do corpo, visando que o
efeito atinja o seu interior, através da influência direta do Sistema de
Canais e Colaterais (Jing Luo).



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

O procedimento adequado para
a utilização desta modalidade implica
em posicionar o preparo terapêutico em
uma gaze (ou diretamente sobre uma
bandagem adesiva) e então apoiar sobre
a área a receber o estímulo e fixar com
fita adesiva.



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

Em alguns casos, recomenda-se a aplicação combinada de
substâncias “carreadoras” que facilitam a penetração dos princípios do
preparo e assim os efeitos terapêuticos podem ser melhor notados.

Estas substâncias normalmente possuem características de
possuírem um sabor mais forte e uma maior facilidade de penetração,
sendo algumas vezes irritativas, como por exemplo:

花椒 huā jiāo Pericarpium Zanthoxyli

冰片 bīng piàn Borneolum Syntheticum

斑蝥 bān máo Mylabris

细辛 xì xīn Herba Asari



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

Há outros casos em que apenas uma substância pode ser
empregada, depois de devidamente preparada, podendo também ser
utilizada de forma direta, como no caso de:

白芥子 bái jiè zǐ Semen Sinapis

(制)附子 (zhì) fù zǐ Radix Aconiti Lateralis Praeparata

大蒜 dà suàn Bulbus Allii Sativi

儿茶 ér chá Catechu

七叶莲 qī yè lián Radix Schefflerae

...



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

Exemplo: Lipoma

马鞍藤 mǎ ān téng Herba Ipomoea Pes-caprae

O Ma An Teng é picante e amargo no sabor e neutro em

propriedade, com importantes características de dispersar Umidade,

reduzir carbúnculos e dispersar nódulos.

Triturar a substância e misturar com pequena quantidade de

álcool de cereais até a obtenção de uma pasta, a ser aplicada

diretamente sobre os locais com os lipomas.



Terapia por Aplicação
Aplicação por Aderência

Exemplo: Gonartrose

七叶莲 qī yè lián Radix Schefflerae

O Qi Ye Lian é amargo e picante no sabor e morno em

propriedade, possuindo importantes características de dispersar Vento

Umidade e aliviar dores.

Triturar a substância e misturar com pequena quantidade de

vinagre até a obtenção de uma pasta, a ser aplicada diretamente sobre

pontos na região do joelho.



Projeto de Pesquisa
Aplicação de Bai Jie Zi no tratamento de dores

白芥子 bái jiè zǐ Semen Sinapis

O Bai Jie Zi é picante no sabor e morno

em propriedade, tem a capacidade de regular o Qi,

dissipar nódulos, desobstruir os Canais e

Colaterais (Jing Luo) e aliviar dores.
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