
GORDURA LOCALIZADA TRATAMENTO NA 
MEDICINA CHINESA



GORDURA LOCALIZADA

A lipodistrofia ou 
gordura 
localizada é uma 
patologia do 
tecido conjutivo-
adiposo. 

O acúmulo de 
tecido adiposo 
em determinadas 
áreas do corpo.











NORMAL GORDURA 
LOCALIZADA



CARACTERÍSTICAS DA GORDURA 
LOCALIZADA

As células de gordura aumentam de tamanho e quantidade;

As fibras elásticas se rompem e as de colágeno endurecem;

Os líquidos ficam retidos entre as células;

O organismo não drena bem toxinas e água, ocorrendo edemas;

Os vasos sanguíneos são comprimidos pelos nódulo de gordura e pelo 
inchaço.



CAUSAS DA GORDURA 
LOCALIZADA

 Predisposição genética familiar

 Alterações hormonais

 Problemas circulatórios

 Obesidade

 Má nutrição

 Vida sedentária

 Estresse

 Cigarro

 Roupas apertadas

 Medicamentos



AVALIAÇÃO EXAME CLÍNICO



SEGUNDO A MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA:

GORDURA LOCALIZADA
Disfunção do Elemento Terra:
 transformação 

adequada dos alimentos 
 transporte por todo

organismo



PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO DA MTC

• Tonificar o Baço (Pi) e o Rim

• Dispersar a Umidade-Mucosidade

• Dispersar a Estagnação do Qi do Fígado (Gan)

• Dispersar a Estase de Sangue (Xue)

• Nutrir o Sangue (Xue)

• Liberar o fluxo de Qi e Sangue (Xue)



TRATAMENTOS
 ACUPUNTURA SISTÊMICA
 VENTOSATERAPIA
 AURICULOTERAPIA
 ELETROACUPUNTURA



ACUPUNTURA SISTÊMICA

Estagnação de Qi e Xue do
Fígado

F3, VB34, F14 e B18

TA6

VC5 e VC6

Ba9

VC9

PC6

BA10

Deficiência do Baço e Rim

Moxa B20, B22, B23

VC5 e VC12

R7

E36

E28

VC9

BA9 e BA6

P7



VENTOSATERAPIA

 É uma técnica que consiste na aplicação de copos de
vidro ou acrílico que tem como finalidade criar um vácuo e
fazer uma sucção da pele. Ao ser realizada a sucção da
pele e a musculatura para dentro do copo, o vácuo
formado estimula a circulação sanguínea e com este
processo são liberadas as toxinas existentes do sangue.



GUASHA - ESTAGNAÇÃO DE QI



TRATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS

Retenção de líquidos: ciprestes, erva-doce, grapefruit, junípero, limão, 
lemongrass, sândolo

 Propriedade anti-inflamatória: Óleo de semente de uva/ calêndula / pó de
pérola

 Propriedade de liberar a energia estagnada, eliminando as toxinas, ativando
a circulação local: Óleo essencial de laranja/ centella asiática

Estimular a circulação e desintoxica o sistema linfático: benjoin, cedro, erva-
doce, cipreste, gengibre, laranja, manjerição

Balancear os hormônios: camomila, romana, gerânio, lavanda, sálvia, 
esclaréia





AURICULOTERAPIA
 Fígado (Gan)
 Pulmão (Fei)
 Área afetada
 Yang do Fígado (Gan)
 Baço (Pi)
 Rim (Shen)



ELETROACUPUNTURA
FUNÇÕES:

Potencializa a acupuntura

 Melhora o tônus

Recuperação de tecidos

 Diminuição do tecido adiposo

 Regulação do Qi

 Produção do colágeno

UTILIZAÇÃO:

 Podemos utilizar pontos locais com frequência de 100 a 300Hz,
durante 20 a 30 minutos.









HAIHUA
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