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Gua Sha na dor Lombar



A região lombar é a parte da

coluna que recebe a maior carga de peso

corporal. Possui uma grande amplitude de

movimentos em todos os sentidos e, por

esta razão, está sujeita a muitas doenças

decorrentes destas suas características

mecânicas.
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É a dor ou desconforto na

região lombar, seja de causa nervosa

ou muscular. Podendo, às vezes, ser

causada pelo estresse.

Esta condição geralmente

envolve a contratura ou espasmo dos

músculos ao longo da coluna que

servem para sustentá-la.

Definição

Segundo a Medicina Ocidental
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Lombalgia

Causas

• Osteofitose

• Doenças degenerativas

• Instabilidade vertebral

• Traumas

• Tumores

• Hérnia discal

Fatores de Risco

• Sobrepeso

• Realização de trabalhos 

pesados

• Fatores genéticos

• Hábitos posturais



Introdução

Segundo a Medicina Chinesa

A região lombar é

dominada pelo Canal Principal

da Bexiga (Pang Guang) e pelo

Vaso Maravilhoso Du Mai,

além de um ramo interno do

Canal Principal do Rim (Shen).
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As teorias essenciais da

Medicina Tradicional Chinesa

afirmam que a cintura,

incluindo toda a região lombar

é o palácio do Rim (Shen).

Esta afirmação por si só apresenta

implicitamente a idéia de que todo e qualquer tipo de

lombalgia está intimamente relacionado com alterações

no Rim (Shen).

Introdução

Segundo a Medicina Chinesa
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As principais causas para as lombalgias são:

•Trauma

•Excesso de Atividade Física

•Invasão de Agentes Patogênicos

▪Vento

▪Frio

▪Umidade

•Deficiência do Qi, Yin e Yang Rim (Shen).

Etiologia

Segundo a Medicina Chinesa
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Quando de origem traumática, temos que má posturas, ou

atividades excessivas, por tempo prolongado ou algum tipo de

movimento repentino, levam a situações de Estagnação de Qi e

Sangue (Xue).

Quando da Invasão dos Agentes Patogênicos, estes acabam por

impedir, o livre fluxo de Qi e/ou de Sangue (Xue).

Quando da Deficiência do Rim (Shen), não há a devida nutrição

das estruturas locais levando até mesmo a algumas alterações

anatômicas.

Patogenia

Segundo a Medicina Chinesa
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A lombalgia aguda normalmente está relacionada

com lesões nos Canais e Colaterais (Jing Luo) e uma

conseqüente Estagnação de Qi e de Sangue (Xue).

A lombalgia crônica está relacionada com:

•Retenção de Umidade-Frio

•Deficiência de Qi e Sangue (Xue) por excesso de

atividade

•Deficiência do Rim (Shen)

•Estagnação prolongada de Sangue (Xue).

Diferenciação de Síndromes

Segundo a Medicina Chinesa
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Gua Sha

Gua = Raspar ou extrair

Sha = Toxinas



Gua Sha
Definição

Gua Sha é uma modalidade terapêutica natural para o

tratamento e prevenção de doenças através da raspagem da

superfície da pele em partes específicas do corpo.” (Zhang Xiu Qin e

Hao Wan Shan)

“A fricção (Gua Sha) é um meio terapêutico seguro e eficaz.

Na China, ela é usada correntemente pelo povo,

particularmente no campo. Ela é apreciada por sua

simplicidade e pela falta de efeitos colaterais.” (Auteroche)



Gua Sha
Principais características da prática

•Resolver as condições de Exterior;

•Ativar o Qi e o Sangue (Xue);

•Resolver condições de Estase de Sangue (Xue);

•Promover a Circulação

•Recuperar e Aumentar as funções gerais de regulagem e controle

dos Canais e Colaterais;

•Eliminar as toxinas do corpo;

•Estimular o Metabolismo;

•Fortalecer as funções Imunológicas;

•Prevenir o envelhecimento.



Aplicação Clínica



• De VG5 até VG2 (Yaoshu)

• De B23 (Shenshu) para baixo

• De B52 (Zhishi) até Yaoyan

Lombalgia
Tratamento por Gua Sha

Segundo a Medicina Chinesa



•De B40 (Weizhong) até B57 

(Chengshan);

•ID3 (Houxi) do lado afetado;

•VG26 (Renzhong) para baixo, 

quando aguda;

•Pontos Ashi, quando de 

esforços.

Tratamento por Gua Sha

Segundo a Medicina Chinesa
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