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DEDICATÓRIA

“Mesmo que alguém possua talentos naturais, um profundo e maravilhoso conhecimento,
não obstante ele ainda tem necessidade de elucidações textuais e filológicas para proceder de
forma exemplar. Ninguém pode caminhar se não houver uma trilha, e ninguém pode sair se não
houver uma porta...¨ (BING WANG ,2001).

À minha mãe por ter me proporcionado essa trilha e me mostrado a porta.

RESUMO

A Ventosaterapia é uma antiga terapia que emprega o use de Ventosas. Em chinês é
representada pelo ideograma 拔罐. Desde tempos remotos, o homem já procurava maneiras de
curar doenças e muitas delas eram efetuadas com auxílio de recursos da própria natureza assim
como a Ventosaterapia, que era praticada com chifres de alguns animais e com os entrenós de
bambus que poderia estar associada a algumas ervas para acentuar e fortalecer o tratamento do
paciente, objetivando assim a sua recuperação. Com o avançar da tecnologia, os recursos
obviamente foram se desenvolvendo e hoje tempos uma grande utilização de Ventosas de
acrílico acompanhadas de bombas para a sucção do ar produzindo uma pressão negativa e
promover assim a uma melhor circulação e limpeza do Sangue (Xue) que ocorre pela troca de
gases desde unidade celular até o sistema circulatório como um todo.
No desenrolar das atividades das Olimpíadas Rio 2016, foram observadas as manchas roxas no
corpo do participante a prova de natação, Michael Phelps onde, depois de muitas especulações,
o nadador revelou que as marcas fazem parte de um tratamento alternativo que ele realiza,
chamado de Ventosaterapia.

Palavras-Chave: Ventosaterapia, Sucção, Doenças.

ABSTRACT

Therapy is an ancient therapy that employs the use of suction cups. In Chinese it is represented
by the ideogram 拔罐. Since ancient times, man has been looking for ways to cure diseases and
many of them were made with the help of natural resources as well as the wind therapy, which
was practiced with horns of some animals and bamboo internodes that could be associated with
some herbs To accentuate and strengthen the treatment of the patient, aiming at its recovery.
With the advancement of technology, the features have obviously been developing and
nowadays a great use of acrylic suction cups accompanied by pumps for the suction of the air
producing a negative pressure and thus promote a better circulation and cleaning of the blood
that occurs by the exchange of Gases from the cellular unit to the circulatory system as a whole.
In the course of the activities of the Rio 2016 Olympics, the purple spots on the body of the
contestant Michael Phelps were observed. Where, after much speculation, the swimmer
revealed that the marks are part of an alternative treatment he performs, called windsurfing.

Key words: Cupping Therapy, Suction, Diseases.
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1. INTRODUÇÃO
Baseado no princípio oriental ‘água parada apodrece’ foi criada a Ventosaterapia. Ela
parte do fundamento de que a resistência contra a doença pode ser alcançada, induzindo o corpo
a se curar pela aplicação de Ventosas em pontos dos 14 Canais ou em nódulos de reação
positiva. (www.massoterapiataichi.wordpress.com/ventosaterapia)
A Ventosaterapia é a aplicação de Ventosa colocada sobre a pele do paciente e exercerá
sobre a mesma uma pressão negativa devido ao vácuo gerado em seu interior que provocará
uma sucção na pele em nos tecidos mais superficiais. Esse tipo de terapêutica deve ser bem
compreendido pois auxilia no tratamento de diversas patologias concomitantemente com a
Acupuntura, onde poderia resumir de forma simplista, que na Acupuntura é tratada a energia e
com a Ventosa é tratada a limpeza do Sangue (Xue), promovendo a troca de gases eliminando
a toxidade que afeta o organismo.
Segundo Yin Gang Lin e Liu Zheng Hua “ Ventosa é um método terapêutico onde um
jarro ou um copo é aderido à superfície da pele para causar uma congestão local. Isso é atingido
através da criação de uma pressão negativa dentro do corpo através da introdução de um
material aceso no interior do copo”.
A Ventosaterapia ficou, de certa forma no esquecimento, devido dificuldade de
assimilar a sua teoria e o seu real significado, muitos dos profissionais atuantes faziam uso
dessa ferramenta apenas com o intuito de tirar o Sangue (Xue) do paciente, acreditando que
com esse processo, a pessoa melhoraria com a eliminação do Sangue (Xue) ruim. (Daniel Son
Kim,2002)
Nos tempos atuais há um grande aumento do número de pessoas que buscam por terapias
alternativas para solucionar problemas relacionados à saúde, pois devido a evolução cultural
dos povos, essas medidas de tratamentos alternativos tornaram-se mais respeitáveis e aceitos.
Na Europa, a Ventosaterapia encontrou sucesso terapêutico através do Japão,
aproximadamente há 30 anos, divulgado pelo Dr. Kuroiwa, como tratamento preventivo
adotadoporacupunturistasjaponeses.(centrobrasileiro.com.br/biblioteca/Ventosapostila)
No Brasil, em Minas Gerais, utilizam Ventosas associadas com pó medicinal para serem
ingeridas no dia anterior ao tratamento, com o objetivo de limpar as toxinas e bactérias retiradas
do Sangue (Xue) pela Ventosa.(centrobrasileiro.com.br. /biblioteca/ventosapostila)
Na Coréia, utiliza-se uma injeção fabricada a partir do Ginko Biloba para reforçar a
desintoxicação antes da aplicação das Ventosas (centrobrasileiro.com.br/biblioteca/ventosa
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postila).
É notório que nos dias de hoje, a Ventosaterapia sendo ensinada e executada de forma
adequada, atuando de forma individualizada ou complementada com outras terapias pode
beneficiar e acelerar o processo curativo natural do corpo do paciente.
Baseado no princípio oriental ‘água parada apodrece’ foi criada a Ventosaterapia. Ela
parte do fundamento de que a resistência contra a doença pode ser alcançada, induzindo o corpo
a se curar pela aplicação de Ventosas em pontos dos 14 Canais ou em nódulos de reação
positiva.
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Medicina Chinesa
A Medicina Chinesa é uma ciência que se desenvolveu na China Antiga e tem como

base e princípio os fundamentos da filosofia taoísta.
O taoísmo, também conhecido como Daoísmo, é uma religião surgida na China do
século II (durante a dinastia Han) e originária de uma filosofia oriental, muito valorizada pelo
confucionismo, conhecida como Tao (caminho). A origem do componente filosófico do
taoísmo é atribuída ao filósofo chinês Lao Tse, que viveu no século VI a.C.
A Medicina Chinesa trabalha com a energia vital que os chineses chamam de Chi (Qi),
onde todas as técnicas se utilizam dessa energia para estabelecer o equilíbrio energético do
paciente, procurando fortalecer o seu organismo e tratando dessa forma o mal que o comete.
(GILBERTO ANTÔNIO SILVA – E-book, 2007)
Os chineses creem que todo universo seja ativado por princípios básicos, o Yin e o Yang,
sendo de polaridade negativa e positiva, respectivamente, e consideram que tudo o que exista,
esteja em influência constante da ação dessas duas forças. (MANN ,1982)
Su Wen (cap.5): “ O yin é calmo, o Yang é controlado, o Espirito Essencial (Jing Shen)
pode ser então normal. ¨
Segundo o Yin Yang, o corpo humano é um todo organizado, composto de duas partes
ligadas estruturalmente, porém opostas, o Yin e o Yang. Havendo então a referência das partes
alta e dorsal do corpo pertencem ao Yang, enquanto, as partes baixa e ventral, pertencem ao
Yin. (B. Auteroche – P. Navailh,1992)
“Por isso, quando tratar uma doença, deve-se ter como base o Yin e o Yang, isto é,
buscar a orientação e o desenvolvimento da doença a partir da variação do Yin e do Yang, a
fim de determinar os princípios que norteiam o tratamento¨. (BING WANG, 2001)
O corpo do paciente é constituído por ramos ou ramificações que apresentam um
caminho onde formam uma rede, o Jing Luo, que se cruzam diagonalmente cobrindo todo o
conjunto do corpo.
Os Jing Luo são locais privilegiados que ligam os órgãos e os membros, comunicam o
alto e o baixo, a superfície e o interior, regulam o funcionamento de cada parte do corpo e nas
quais circulam o Qi e o Sangue (Xue). (B. Auteroche – P. Navailh ,1992)
“Graças aos Canais, determina-se a saúde, trata as doenças, regulariza-se o vazio e o
cheio¨.
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Essa frase do Ling Shue, (cap.10) testemunha do lugar importante ocupado pelo sistema
de Canais na medicina chinesa, lugar que se estende ao conjunto da medicina e não se limita ao
único domínio da Acupuntura. (B. Auteroche – P. Navailh,1992)

piramidal.net/2012/01/26/mapa-de-Canais-de-acordo-com-a-Acupuntura
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História Da Evolução Da Ventosaterapia

A Ventosaterapia é a aplicação de Ventosa aplicada na pele do paciente e exercerá sobre
a mesma uma pressão negativa devido ao vácuo gerado em seu interior que provocará uma
sucção na pele em nos tecidos mais superficiais. Esse tipo de terapêutica deve ser bem
compreendido pois auxilia no tratamento de diversas patologias concomitantemente com a
Acupuntura, onde poderia resumir de forma simplista, que na Acupuntura é tratada a energia e
com a Ventosa é tratada a limpeza do Sangue (Xue), promovendo a troca de gases eliminando
a toxidade que afeta o organismo.
Segundo Yin Gang Lin e Liu Zheng Hua “ Ventosa é um método terapêutico onde um
jarro ou um copo é aderido à superfície da pele para causar uma congestão local. Isso é atingido
através da criação de uma pressão negativa dentro do corpo através da introdução de um
material aceso no interior do copo”.
A Ventosaterapia ficou, de certa forma no esquecimento, devido dificuldade de
assimilar a sua teoria e o seu real significado, muitos dos profissionais atuantes faziam uso
dessa ferramenta apenas com o intuito de tirar o Sangue (Xue) do paciente, acreditando que
com esse processo, a pessoa melhoraria com a eliminação do Sangue (Xue) ruim.

http://www.hidoctor.ir/sangriaSanguessuga

Nos tempos atuais há um grande aumento do número de pessoas que buscam por terapias
alternativas para solucionar problemas relacionados à saúde, pois devido a evolução cultural
dos povos, essas medidas de tratamentos alternativos tornaram-se mais respeitáveis e aceitos.
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É notório que nos dias de hoje, a Ventosaterapia vem sendo ensinada e executada de
forma adequada, atuando de forma individualizada ou complementada com outras terapias pode
beneficiar e acelerar o processo curativo natural do corpo do paciente.
O tratamento do uso da Ventosa como terapia é utilizado na China há centenas de anos,
todavia, não há citação expressa sobre o início da prática a ser encontrada.
Os registros mais antigos do uso de Ventosa foram encontrados no livro Bo Shu, ou seja,
livro de seda, que foi descoberto no túmulo da Dinastia Han, em 1973. Como também foi
desvelado a aplicação de Ventosas por volta de 28 a.D. (Reginaldo Filho, 2016)
Os gregos também realizavam sangrias, porém associavam as Ventosas com
instrumentos cortantes que eram aplicados sobre a pele provocando cortes superficiais e em
seguida a Ventosa era sobreposta sobre os cortes e assim a sangria era realizada com o intuito
de eliminar a matéria ofensiva do corpo.
No ocidente, os egípcios foram os primeiros a fazer uso das Ventosas, conforme registro
de Ebers Papyrys, texto médico mais antigo, escrito aproximadamente em 1550 a.C., porém, o
uso das mesmas era aplicado apenas para a realização de sangrias e remover matéria estranha
no corpo (Daniel Son Kim, 2002).
Nos anos 50, a eficiência das Ventosas foi confirmada por “Co-Research of China” e a
sua aplicação foi instaurada em todos os hospitais da China, desencadeando um grande
progresso para as pesquisas sobre a sua prática.
No decorrer dos anos, as experiências clínicas acumuladas com o uso das Ventosas
foram se tornando progressivamente vastas e hoje podem ser usadas no tratamento de diversas
patologias como problemas de pele, Síndrome Bi, até problemas de indigestão.
Há um ditado na China que diz: “Com Acupuntura e Ventosa, mais da metade das
doenças é curada”. (Ilkay Zinhi Chirali, 2001)
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2. FISIOLOGIA HUMANA

O Sangue (Xue) humano é praticamente formado por duas partes, uma sólida,
constituída pelas células sanguíneas e outra líquida, o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo
é composto por 90% de água e os 10% restantes perfazem a somatória de gases de oxigênio,
nitrogênio, gás carbônico, alimentos, proteínas, sais minerais, anticorpos, hormônios e
substâncias tóxicas como a ureia e ácido úrico (Antônio Augusto Cunha, 2011).
A quantidade de água presente no organismo de uma pessoa adulta contabiliza cerca de
70% do seu peso corpóreo e está água situada nos meios extra e intracelular tem a capacidade
de dissolver várias substâncias, porém, com o decorrer da idade ir avançando, as células do
organismo vão perdendo água, tornando-se então desidratadas, ficando ressecadas e rugosas,
perdendo a elasticidade, começando assim o processo da formação de rugas na pele. (Antônio
Augusto Cunha, 2011)
Ainda segundo estudo de Antônio Augusto Cunha, os Canais responsáveis pela
condução de Sangue (Xue) por todo o corpo também envelhecem tornando-se finos e rígidos e
em consequência, o Sangue (Xue) não consegue fluir facilmente. Para sanar momentaneamente
essa dificuldade, a aplicação de Ventosa promove a vasodilatação, ou seja, o calibre dos Vasos
volta ao normal e o Sangue (Xue) retorna ao seu fluxo natural.
Conclui-se, de acordo com Antônio Augusto Cunha, 2011, que com o uso frequente das
Ventosas ocorre o controle da corrente sanguínea e o fortalecimento dos Vasos sanguíneos,
prevenindo a pessoa contra infartos e derrames.
Quanto as escarificações terapêuticas, que já eram realizadas em um passado remoto,
segundo o doutor G. Petragnani, defendeu a teoria de que o envelhecimento podia ser retardado
e as doenças poderiam ser evitadas se o organismo adulto fosse submetido periodicamente a
estímulos como pequenos cortes e aplicações de Ventosas, trazendo as funções do corpo ao
máximo da

atividade funcional, ativando as defesas do organismo e fortalecendo e

desenvolvendo capacidade de resistência a estímulos externos e as doenças. (Antônio Augusto
Cunha, 2011)
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3. VENTOSATERAPIA AUXILIA NO TRATAMENTO DE DOENÇA

O uso da Ventosa quando são aplicadas nos 14 Canais apresenta a capacidade de regular
a função nervosa, aumenta a resistência do corpo às doenças, desintoxica o organismo
promovendo uma purificação e melhor respiração da pele e também favorecendo a uma melhor
circulação sanguínea tornando os vasos mais flexíveis e limpando os tecidos abaixo da pele e
ao utilizar a Ventosa com a intenção de limpar o Sangue (Xue), automaticamente o processo
estará auxiliando o pulmão promovendo uma melhor circulação e limpeza do Sangue (Xue) que
ocorre pela troca de gases desde a unidade celular até o sistema circulatório como um todo
(Reginaldo Filho, 2016).
Conforme Reginaldo Filho, 2016, em seu livro Ventosaterapia Chinesa, quando o uso
da Ventosa é acompanhado com sangria, ocorre o esvaziamento de Sangue (Xue) dos tecidos
da adjacência e o mesmo é substituído por outras células sanguíneas e consequentemente,
ocorrerá o alívio da dor.
A utilização de Ventosas também pode ser usada na região dorsal do paciente, onde
estão localizados os nervos parassimpáticos e os simpáticos, promovendo estímulos e
acarretando interferência benéfica no sistema nervoso autônomo e benefícios para todos os
órgãos que estão sob seu controle.
A Ventosaterapia também é eficaz como massagem para sintomas originários de
doenças causadas pela grande atividade e agitação da vida moderna, incluindo neste rol a
ansiedade, fadiga e tensão muscular. (Ilkay Zinhi Chirali, 2001)
As aplicações de Ventosas apresentam resultado positivos e os mesmos se reforçam
quando, concomitantemente, são associados à uma dieta saudável, a atividades físicas reguladas
e ao uso da Fitoterapia. (Ilkay Zinhi Chirali, 2001)
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4. TIPOS DE VENTOSAS

Muitos dos métodos utilizados atualmente são semelhantes aos usados antigamente.
Surgiram algumas poucas modificações como a introdução de um aparelho que atua como uma
bomba de sucção manual ou elétrica, contudo, a técnica continua sendo a mesma de muito
tempo atrás.


Ventosa de chifre
São instrumentos confeccionados com chifres de animais, como o boi e o búfalo, onde

os mesmos são cortados entre 10-15 cm de comprimento e com um diâmetro interno de 5cm
aproximadamente, e o seu exterior deve ser devidamente trabalhado e lixado para evitar que
algumas proeminências fiquem expostas e assim ferir o paciente (Daniel Son Kim, 2002)

Daniel Son Kim- 2002



Ventosa de bambu
Devido à grande facilidade de cultivo de bambu este é o tipo de Ventosa mais usado na

China, no decorrer de todos os tempos desde a utilização desta técnica.
A confecção deste instrumento é retirar um segmento fechado de um ramo de bambu
com a medida entre 6 e 9cm de comprimento e com um diâmetro de até 0,6cm e com as paredes
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laterais com até o máximo de 1cm de espessura e que deve, em sua região externa, ser
devidamente lixada para evitar ferimentos e desconfortos no paciente.
A utilização da Ventosa de bambu se tornou muito popular pelo seu baixo custo, pela
facilidade de transporte devido ser extremamente leve e, principalmente, pelo poder de associála as ervas medicinais.
Em contrapartida, o uso da Ventosa de bambu apresenta alguns pontos desfavoráveis a
sua indicação, tais como a não visualização do local onde a estimulação está sendo aplicada,
não facilitando a manipulação para uma sucção de fraca a forte intensidade, como também não
permitir a visualização de hiperemia no local e tão pouco ainda poder controlar a quantidade de
Sangue (Xue) quando necessário realizar uma sangria e tão pouco fazer uma completa
higienização desse instrumento pela sua própria composição porosa.( Ilkay Zinhi Chirali,2001).

Ilkay Zinhi Chirali, 2001
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www.Acupunturahueyin.com/terapias/Moxabustao-Ventosaterapia



Ventosa de borracha
Essa Ventosa feita totalmente com borracha, possui uma forma ondulada e quando

apertada com os dedos, o ar é retirado e com isso, obtém-se uma sucção forte.
Apresenta como aspectos positivos a facilidade e segurança de poder ser utilizada em
crianças pois não acarreta nenhum risco no seu uso com os mesmos e também tem a
característica de poder ser aplicada em regiões onde a pele é mais delicada como face, estômago
e outras partes moles do corpo.

Daniel Son Kim, 2002
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Ventosa de vidro
As Ventosas de cerâmica e de louça foram substituídas pelas de vidro pois estas

apresentam um melhor proveito em sua utilização, com o fato de ser totalmente transparente, o
aplicador pode acompanhar em tempo real, o que está ocorrendo em seu interior assim como
a quantidade e a coloração do tecido sugado, e em caso de sangria também é possível a
observância da quantia e a da tonalidade vermelha do Sangue (Xue) a ser expulso.
O vidro aplicado na fabricação das Ventosas é de um material resistente ao calor, de
fácil higienização e também destinado a esterilização, se mostrando então muito eficaz na sua
utilização pelos terapêuticos.

Daniel Son Kim, 2002



Ventosa de acrílico com válvula
Esse tipo de copo é feito com um plástico duro e transparente e possui uma válvula

inserida na sua parte superior. Essa Ventosa vem acompanhada de uma bomba manual, onde,
o terapeuta coloca a Ventosa na posição específica e acopla a bomba na válvula da Ventosa e
então bombeia tirando o ar para fora da Ventosa, criando assim a pressão negativa fazendo com
que a pele seja sugada e, através deste procedimento, o operador/terapeuta tem o total controle
sobre a força da sucção aplicada.
A Ventosa de acrílico apresenta um grande benefício na sua utilização, pois além de ser
feita com um material bem econômico, leve e de fácil transporte, é também muito simples a sua
higienização e existindo também possibilidade de ser encontrada nos mercados do ramo uma

20

grande variedade nos tamanhos dos copos, podendo ser utilizadas em partes com difícil
manuseio no corpo do paciente. Porém, apresenta uma desvantagem quando a sangria é
realizada concomitantemente com este material, pois não há a possibilidade de ser realizada
uma esterilização nesta Ventosa, contudo, já existe à venda, pequenos receptáculos, que são
colocados no interior da Ventosa de acrílico e com isso a sangria pode ser realizada sem que
haja o contato do Sangue (Xue) com o acrílico da Ventosa, e quando terminado o procedimento,
o receptáculo é retirado e então descartado.
A válvula encontrada na Ventosa de acrílico também pode ser encontrada na Ventosa
de vidro e o procedimento para a retirada do ar é de seu interior é semelhante ao que é aplicado
na Ventosa de plástico.

http://saocarloscursos.com.br/admin/web_files
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http://Acupunturarobertoroy.blogspot.com.br
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5. DOSAGEM DE SUCÇÃO NA VENTOSATERAPIA
O vácuo produzido no interior da Ventosa quando está é aplicado na superfície da pele
do paciente, faz com que o tecido superficial e adjacente penetre no copo permitindo com que
o Sangue (Xue) seja sugado para a superfície da pele de forma mais intensa para que o
tratamento seja realizado. (Reginaldo Filho, 2016)
A formação do vácuo para sucção da pele depende da intensidade do tipo e do grau da
doença, podendo ser de estímulo leve a forte.
Quando a aplicação das Ventosas é realizada por meio da bomba torna-se bastante
simples o controle da pressão que será exercida pela quantidade de ar que será retirado do
interior da Ventosa, como explica Antônio Augusto Cunha no livro Ventosaterapia –
Tratamento e Prática, no esquema abaixo descrito:

Dosagem

Aplicação com a bomba

Fraco

Puxa-se a bomba apenas 1 vez

Médio

Puxa-se a bomba 2 vezes

Forte

Puxa-se a bomba de 3 a 4 vezes

Reginaldo Filho, 2016
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Intensidade fraca - Tonificação

Quando a aplicação da Ventosa tem uma intensidade fraca, a sucção exercida é suave e fraca,
onde a pele tecidos superficiais sugados para o interior do copo não ultrapassam de 3 a 4 mm,
não causando desconforto no paciente. Este estímulo realizado faz com que o fluxo de Qi e
Sangue (Xue) se movimentem e se encaminhem para o local estimulado permitindo que a
circulação melhore (Reginaldo Filho, 2016).



Intensidade Média - Tonificação
Quando a aplicação da Ventosa tem uma intensidade média, gera uma sucção mais

moderada, onde a pele e tecidos superficiais sugados para o interior do copo não ultrapassam
de 4 a 6mm, não causando desconforto para a maioria dos pacientes. Este estímulo, por ser
moderadamente um pouco mais intenso, promove uma maior mobilização do Qi e do Sangue
(Xue), sendo muito utilizado para liberar estagnações e estases (Reginaldo Filho, 2016).
.


Intensidade Forte - Dispersão
Quando a aplicação da Ventosa tem uma intensidade mais forte, gera uma sucção mais

intensa, onde a pele e os tecidos superficiais sugados para o interior do copo ultrapassam a
média de 8mm, causando desconforto ao paciente, podendo estar acompanhado de dores na
aplicação.
Relacionado ainda com os estudos de Reginaldo Filho, de acordo com a intensidade de
aplicação das Ventosas, as mesmas podem gerar marcas escurecidas no local da aplicação,
levando alguns dias para que as mesmas sejam eliminadas naturalmente.
Obviamente, a aplicação da Ventosaterapia em regiões do corpo, como o rosto, que se
encontra totalmente em exposição, a aplicação deve ser de forma totalmente leve, com uma
intensidade muito sutil, para não causar constrangimento ao paciente. (Reginaldo Filho, 2016)
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6. TONIFICAÇÃO E DISPERSÃO NA VENTOSATERAPIA

A aplicação, a intensidade e a duração do uso das Ventosas estão relacionados com a
síndrome do paciente e em cada caso, especificamente, deve ser verificado o quadro geral em
que o mesmo se encontra e então fazer uso da técnica Ventosaterapia.
O ponto de partida para o entendimento de tonificação e de dispersão se resume nos
princípios de intensidade, de dosagem e de duração do estímulo aplicado.
De uma forma generalizada, pode-se concluir que quando é aplicada uma técnica de
tonificação serve para fortalecer o Qi do corpo do paciente e assim, torná-lo mais resistente às
invasões de agentes externos. Ao passo que quando é aplicada a técnica de dispersão, está vai
auxiliar a eliminação dos agentes causadores dos agentes patogênicos que levaram a síndrome
ao corpo do paciente. (Reginaldo Filho, 2016)


Tonificação
Neste processo a energia, Qi, e o Sangue (Xue) são atraídos ao local onde a Ventosa é

aplicada de forma tênue, promovendo o acúmulo dessas duas substâncias na região melhorando
a nutrição da área atingida e, consequentemente, um fortalecimento do corpo.
Abaixo, se encontram relacionadas algumas recomendações por especialistas japonês,
verificando que esses estímulos são de forma bem sutil e de rápida aplicação, contrariando que
o mesmo tratamento, quando aplicado na China, tem sua duração de aproximadamente 5
minutos (Reginaldo Filho, 2016).

Tonificação em pacientes com DEFICIÊNCIA
Método
Dose baixa
Dose média
Fogo (40cm/Hg)
5 segundos
20 segundos
Manual (50cm/Hg)
5 segundos
20 segundos
Elétrica (60cm/Hg)
3 segundos
10 segundos
(Reginaldo Filho, 2016)

Dose alta
40 segundos
40 segundos
20 segundos
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Dispersão
Neste processo a energia, Qi, e o Sangue (Xue) são atraídos ao local onde a Ventosa é

aplicada de forma mais intensa promovendo o acúmulo dessas duas substâncias se propaguem
ao longo da região, liberando as estagnações.
No contexto da dispersão, no livro do Dr. Reginaldo Filho, 2016, a pele dentro da
Ventosa atingirá rapidamente a coloração avermelhada e, em seguida, roxa. No início do
tratamento utilizando este método, opta-se por um sistema mais leve que terá gradualmente a
intensidade aumentada. A primeira aplicação deve durar no máximo 10 minutos podendo
chegar a 20 minutos nas próximas sessões e na primeira aplicação do método forte as equimoses
recorrentes na pele podem levar até 15 dias para desaparecerem.
Abaixo, se encontram relacionadas algumas recomendações por especialistas japonês,
verificando que esses estímulos são de forma bem sutil e de rápida aplicação, contrariando que
o mesmo tratamento, quando aplicado na China, tem sua duração de aproximadamente 5 a 10
minutos. (Reginaldo Filho, 2016)

Método
Fogo (40cm/Hg)
Manual (50cm/Hg)
Elétrica (60cm/Hg)
(Reginaldo Filho, 2016)

Dispersão em pacientes com EXCESSO
Dose média
Dose alta
1 minuto
2 minutos
1 minuto
2 minutos
30 segundos
1 minuto

Dose mais alta
3 minutos
3 minutos
90 segundos
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7. DIFERENTES MÉTODOS PARA A UTILIZAÇÃO DE VENTOSAS

Entre as técnicas aplicadas, dando relevância à intensidade fraca, média ou forte
empregada, encontramos vários métodos que são utilizados por terapêuticos, elencados baixo:


Método deslizante
O objetivo deste método é atingir uma maior área do corpo do paciente, onde, a região

determinada ao tratamento deve receber uma pequena quantidade de creme ou lubrificante de
uso terapêutico e em seguida acomodar a Ventosa sobre a pele da pessoa e promover a sucção
de forma suave e então dar início aos movimentos de deslizamento, verificando e controlando
a pressão no interior da Ventosa (Daniel Son Kim, 2002).


Método flash
Nesta manipulação, com a pele desprovida de lubrificante, é feita a colocação da

Ventosa com sucção sobre a área em tratamento e de forma brusca a mesma é retirada
provocando um som característico “POC” demonstrando a saída do ar. Este recurso é muito
eficaz no auxílio de alívio de dores e de contração muscular (Tetsuo Inada, 2003).
Nesta manipulação, com a pele desprovida de lubrificante, é feita a colocação da
Ventosa com sucção sobre a área em tratamento e de forma brusca a mesma é retirada
provocando um som característico “POC” demonstrando a saída do ar. Este recurso é muito
eficaz no auxílio de alívio de dores e de contração muscular (Tetsuo Inada, 2003).


Ventosa com massagem

Neste processo é aplicada a Ventosa sobre a pele do paciente e são aplicados movimentos
rotatórios no copo, girando-o da esquerda para a direita, repetidamente (Ilkay Zinhi Chirali,
2001).


Ventosa com repuxamento
Com a Ventosa já aplicada no paciente e com uma devida sucção, é exercido um

movimento que puxa o recipiente para cima e solta-o em seguida por várias vezes, sem fazer
com que o mesmo se solte da pele. Com está técnica estimula-se a região (Daniel Son Kim,
2002).
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Ventosa com vibração
Já aplicada a Ventosa sobre a pele do paciente, vários movimentos vibratórios são exer-

dos simultaneamente, para cima e para baixo, da esquerda para a direita, todos realizados
repetidamente e a mesma é retirada instantaneamente de forma abrupta, estimulando assim a
área a ser tratada. (JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, 1999)


Ventosa e Gua Sha
Com o auxílio de um instrumento liso e sem pontas, de material preferencialmente de

jade ou de chifre de búfalo, é realizada uma raspagem na pele do paciente, provocando assim
uma hiperemia na região afetada e em seguida, sobre a mesma região é realizada a
Ventosaterapia, potencializando o tratamento. ( Daniel Son Kim, 2002)


Ventosa e sangria
Esta associação de terapias é utilizada no tratamento do aumento súbito da pressão

arterial e para a drenagem de fluido de tumores e furúnculos, sendo, portanto, realizado em
pacientes que apresentem uma forte energia e sintomas de Excesso em seu organismo.
O desenvolvimento desta técnica consiste em fazer uma pequeníssima incisão com uma
navalha ou com a utilização do martelo de sete pontas aplicar pequenos “golpes” até causar
sangramento e em seguida, sobre o sangramento uma Ventosa deve ser colocada com a bomba
de sucção e assim poderá ser observado o Sangue (Xue) adentrando para o interior da cúpula.
Para a realização dessa prática, cuidados devem ser tomados como a utilização de
Ventosa descartável ou com a associação da mesma com o receptáculo inserido no seu interior,
podendo ser então removível e descartado. Atenta-se ainda para o uso de luvas descartáveis e a
não retirada de mais de 100ml de Sangue (Xue) neste método. (Daniel Son Kim, 2002)
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Ventosa com água
Está técnica se baseia em preencher a Ventosa com 1/3 de água morna e, de forma muito

rápida, realizar o procedimento normal da Ventosaterapia, emborcando a Ventosa sobre a pele
do paciente. Este método favorece a dispersão e a regularização do Qi do Pulmão bloqueado,
sendo muito indicada para portadores de asma ou doenças reumáticas. Apresenta a vantagem
de não deixar manchas no local da aplicação (Daniel Son Kim, 2002).

Daniel Son Kim, 2002
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Ventosa com Agulha
Neste princípio, o tratamento de Acupuntura é executado de forma tradicional na

inserção da Agulha e a aplicação da cúpula deve ser colocada sobre a Agulha e permanecer por
volta de 10 a 15 minutos. Devido a presença da Agulha pode ocorrer um ligeiro sangramento
na área e deve ser encarado de forma normal em virtude da sucção exercida pela Ventosa.
A atenção nesse processo se deve ao fato de em algumas situações a aplicação da técnica
empregada ocorrer no dorso do paciente e, se Agulha for de tamanho considerável, pode ser
empurrada para dentro da pele e ocorre o risco de ocasionar um pneumotórax, para maior
segurança é recomendável o uso de Agulhas curtas, de 1,27 a 2,5 cm de comprimento com
Ventosas grandes, dando preferência às de bambu, pois apresenta altura suficiente para
acomodar as Agulhas, tornando o tratamento mais seguro. Essa técnica não é recomentada para
crianças. (Daniel Son Kim,2002)

Daniel Son Kim, 2002



Ventosa com Moxa
A Moxa é a erva de Arthemisia vulgaris aquecida e é muito utilizada nas terapias pois

apresenta a propriedade de remover o frio e tonificar o Qi e o Sangue (Xue).
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Arthemisia vulgaris – www. uniprot.org/taxonomy

O método utilizando Agulha e Moxa requer muito cuidado, pois uma pequena porção
de lã de Moxa é colocado na Agulha e está na pele, e, evidentemente tomando a precaução de
forrar a pele do paciente com um pedaço de papel para evitar algum dano na mesma caso caia
cinza sobre a sua superfície. Posteriormente a esse processo, a Ventosa é aplicada sobre a
Agulha e lá permanecer o tempo desejado pelo aplicador.
A técnica acima descrita é particularmente útil quando aplicada no tratamento de
síndromes relacionadas ao Baço e ao Estômago, quando decorrentes de frio, e também quando
aplicadas para dores lombares provenientes da deficiência do Yang do Rim (Shen). (Daniel Son
Kim,2002)

Daniel Son Kim, 2002
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Ventosa com ervas
Para a realização deste método, primeiramente é necessário o uso de Ventosa de bambu

juntamente com determinadas ervas destinada a síndrome do paciente. A confecção se baseia
em colocar as ervas e a Ventosa de bambu em um caldeirão e cobri-las com água e levando-o
ao fogo e após a fervura aguardar 30 minutos de cozimento. Posteriormente a esse processo,
cuidadosamente, a Ventosa deve ser retirada do caldeirão com uma pinça e ser aplicada no
paciente de forma tradicional, podendo permanecer sobre a pele por cerca de 20 minutos.
Essa técnica requer muita prática do terapeuta pois pode ocorrer o risco de queimaduras
sobre a pele do paciente, tanto pela Ventosa estar demasiadamente aquecida como também pode
escorrer água ou como também pela presença de vapor que pode ficar aprisionado na mesma,
além de requerer muito tempo na sua preparação, também é inviável para uma clínica de muito
movimento. (Daniel Son Kim,2002)

Ventosa de Bambu fervida com ervas Daniel Son Kim, 2002



Ventosa por combustão
O fogo consome o ar do interior da Ventosa criando a pressão negativa e a seguir estão
descritas algumas formas de se obter essa pressão negativa no interior da Ventosa
(Tetsuo Inada, 2003):

1.

Dobrar e enrolar uma pequena folha de papel de formato quadrado, e atear fogo em uma
das extremidades deste papel e introduzir na Ventosa, esperar queimar e retirar
rapidamente. A combustão do papel elimina o ar do interior da Ventosa e cria uma
pressão negativa. Em seguida, imediatamente, colocar a Ventosa sobre a parte a ser
tratada.
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2.

Enrolar um pedaço de algodão em um bastão ou estilete de metal e embebê-lo com
álcool 90 a 95° GL e acendê-lo. Em seguida, colocar a extremidade acesa no interior da
Ventosa, girando rapidamente, retira-se o estilete e coloca-se a Ventosa imediatamente
sobre a superfície do corpo a ser tratado. É o método mais utilizado e mais seguro.

3.

Sobre um pequeno disco de papelão colocado na pele da área a ser tratada, coloca-se
uma moeda. Uma bola de algodão um pouco menor que a moeda, embebida em álcool
90 a 95° GL é colocada sobre a moeda e queimada. Em seguida, coloca-se a Ventosa
sobre o fogo, tomando cuidado para não encostar na moeda a fim de evitar queimadura.

4.

Introduzir um pedaço de algodão embebido em álcool 90 a 95° GL no fundo ou no
centro da parede da Ventosa e queimá-lo e, em seguida, colocar a Ventosa sobre o local
a ser tratado, tendo cuidado para evitar a queimadura.

5.

Pingar duas a três gotas de álcool 90 a 95° GL no centro da parede da Ventosa e girar
para que o álcool se espalhe na sua parede. Então acender o fogo, esperar queimar e
colocar a Ventosa rapidamente no local a ser tratado.

http://seligasaude.com/Ventosaterapia

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventosaterapia
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Obtenção de pressão negativa no interior da Ventosa por combustão e colocando
imediatamente na superfície da pele do paciente - Tetsuo Inada, 2003)



Ventosa com solução medicamentosa
Utiliza-se uma Ventosa comum ou uma Ventosa com sucção, nas quais foram
depositadas soluções medicamentosas, como por exemplo:
- Água de pimentão
- Tintura de Zanthoxylum nitidum
- Suco de gengibre fresco
- Álcool de Feng Shi.
As Ventosas com soluções medicamentosas são indicadas nos casos de dores de VentoUmidade, como tosse, asma, resfriados, gastrites e psoríases. (B.Auteroche/M. Auteroche,
1996)

34

8. RETIRADA DAS VENTOSAS

Após um tempo de aplicação, variando entre 5 a 10 minutos, as Ventosas devem ser retiradas. Esse intervalo de tempo pode sofrer uma variação se for observado o grau de tensão
existente no interior da Ventosa, assim também como a observância da coloração da pele, até
atingir um tom avermelhada ou violácea. Para a retirada da Ventosa, deve-se segurar o copo
com uma das mãos e com o dedo indicador da outra mão pressionar levemente a pele próxima
à base da Ventosa, favorecendo assim a entrada de ar, permitindo assim a sua retirada. (Tetsuo
Inada, 2003)
Ainda segundo Tetsuo Inada, 2003, a recomendação é que a Ventosa não deve ser
retirada com força ou mesmo deixar que o ar entre muito rapidamente no copo, pois isto pode
ocasionar dores e desconfortos desnecessários e uma tração muito forte nos tecidos superficiais
do paciente.
“Após a retirada das Ventosas, o profissional deve analisar a região e buscar por todas
as possíveis reações¨ (Reginaldo Filho, 2016).
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9. MARCAS DEIXADAS NA PELE PELAS VENTOSAS

Quando é feita a retirada da Ventosa é bem comum que o local afetado se apresente com
uma coloração diferente do restante da pele adjacente, podendo aparecer manchas de várias
tonalidades e que podem servir de parâmetro na avaliação do tratamento feito pelo terapeuta.
Bruce Bentley, em um artigo publicado em 2015, alega o fato de se relacionar as marcas
deixadas pelas Ventosas como equimose, contusão, descoloração podem evocar a noção de que
elas são o resultado de um processo doloroso ou que causou uma lesão. Porém o que ocorre é
que se a Ventosaterapia for aplicada corretamente, com a escolha adequada do método a
quantidade correta de sucção se adequa ao paciente, a Ventosaterapia se torna uma experiência
confortável e satisfatória (Reginaldo Filho, 2016).
Segundo Reginaldo Filho, em seu livro de Ventosaterapia Chinesa, diz que as marcas
deixadas pelas Ventosas podem ser observadas segundo duas particularidades, sendo uma a
avaliação da marca em si e

outra a localização em que a marca apresenta alguma alteração.

De acordo com a Dra. Sun Yu as marcas da Ventosa são detalhadas no especificamente
por Reginaldo Filho, em seu livro Ventosaterapia Chinesa, alega:
“... as marcas da Ventosa vão ficando mais claras, ao passo que a doença fica melhor¨;


Coloração que retorna rapidamente ao normal, indica que a condição do paciente está
adequada ou em fase de recuperação;



Coloração levemente rosada indica Deficiência;



Coloração azul pálida indica uma condição de frio, normalmente associada a uma
Deficiência;



Coloração vermelha viva, acompanhada de sensação de calor, indica uma condição de
alteração de Natureza Yang, condição de calor, condição de Excesso, Calor tóxico,
Deficiência de Yin, Fogo;



Coloração vermelha e escura normalmente indica condição de Sangue (Xue) não
circulando de modo adequado;



Coloração roxa indica condição de Sangue (Xue) não circulando de modo adequando,
Estase de Sangue (Xue), acúmulo de Frio ou ainda Depressão do Qi com estase de Sangue
(Xue);



Coloração roxa mais clara com pontos mais escuros indica uma Deficiência associada a
Estase de Sangue (Xue);
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Coloração roxa com manchas ou pontos pretos indica Qi e Sangue (Xue) sem livre fluxo,
ou seja, Estagnação de Qi e Estase de Sangue (Xue);



Coloração preta, azul escura ou roxa escura indica severa Estase de Sangue (Xue), ou
condições crônicas com retenção de agentes patogênicos com destaque para Vento e Frio;



Coloração mais escura alternada com mais clara, como em manchas, indica uma condição
onde uma Deficiência de Qi leva a uma Estase de Sangue (Xue);



Coloração escura, porém, que regride após a remoção da Ventosa indica que os fatores
patogênicos se aprofundaram de volta no corpo e necessitam ser novamente puxados para
fora com nova aplicação de Ventosaterapia, ou ainda com a combinação de sangria...”
Segundo o professor Ilkay Zihni Chirali, existe um consenso entre os praticantes de

Ventosaterapia do mundo, “Quando mais escura for a marca da Ventosa, mais crônica será a
estase.

http://clinicademassoterapiamaosquecuram.blogspot.com.br

http://clinicademassoterapiamaosquecuram.blogspot.com.br
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10. FREQUÊNCIA PERMITIDA PARA A APLICAÇÃO DE VENTOSAS

Para uma boa terapia com o uso de Ventosas, dez sessões são consideradas como um
ciclo de tratamento e entre os ciclos normalmente há uma semana de descanso, sendo que o
intervalo de uma sessão a outra se dá uma vez por semana (Ilkay Zinhi Chirali, 2001).
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11. APLICAÇÃO DE VENTOSAS EM CRIANÇAS
As crianças, segundo Ilkay Zinhi Chirali, respondem bem ao tratamento de
Ventosaterapia e, evidentemente têm preferência pelas Ventosas à Acupuntura sistêmica.
Claramente, quanto menor a criança, abaixo dos seus 7 anos, deve haver um cuidado e uma
atenção mais acentuada devido ao próprio fato da criança nessa faixa etária ser totalmente
imprevisível. É aconselhável também a presença do acompanhante, a fim de que o mesmo possa
distrair e tirar a atenção da criança no profissional, enquanto ocorre a aplicação das Ventosas.
As patologias infantis mais tratadas com o uso das Ventosas são a asma, resfriado
comum e queixas digestivas. (Ilkay Zinhi Chirali,2001)

,Ilkay Zinhi Chirali, 2001
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12. APLICAÇÃO DE VENTOSAS EM ADULTO

A melhor forma de selecionar o método de aplicação das Ventosas no paciente,
independente da faixa etária, é dada pela Anamnese, na verificação do pulso e da língua, porém,
no caso de pessoas de idade, o benefício da terapia das Ventosas é completo, contudo, evitando
o desgaste da energia do paciente, em consequência de uma escolha indevida, assim como evitar
sessões longas para não gastar o Qi, Tendo em observância que entre os idosos é comum uma
sensação de vertigem ou de “estar fora do ar¨ e para que isso ocorra, ajude o paciente a se
levantar. ( Ilkay Zinhi Chirali, 2001)

clinicademassoterapiamaosquecuram.blogspot.com.br
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13. TRATAMENTO DAS DOENÇAS MAIS COMUNS

Durante um tratamento, as Ventosas geralmente são aplicadas nos pontos de Acupuntura
bilaterais, como por exemplo, nos pontos B23 Shenshu em ambos os lados do canal da Bexiga.
De acordo com Ilkay Zinhi Chirali ,2001 e Tetsuo Inada 2003 é possível realizar os seguintes
tratamentos para as seguintes doenças:



Anemia é uma desordem do Sangue (Xue) caracterizada pela redução do número de
glóbulos vermelhos na circulação.
Aplicação de Ventosas - Método médio a fraco em VC12 (Zhongwan),
F13(Zhangmen), B17 (Geshu) e B21 (Weishu), e em seguida, aplicar o método flash em
toda a região dorsal, sendo que o paciente deve estar de bruços.



Asma é a dificuldade de respirar, provavelmente por alergia de alguma substância, como
alimentos, pelos de animais, plantas ou algum agente não identificável a pessoa.
Aplicação de Ventosas - Método médio a fraco em VC12 (Zhongwan), F13(Zhangmen),
Ponto extra Dingchuan, B13 (Feishu), B20 (Pishu) e B23 Shenshu.



Celulite – Passe óleo livremente no local desejado e aplique Ventosa usando o método
deslizante e sucção média a leve. Isso estimula o Sangue (Xue), fluidos e o metabolismo
lipídico do local.



Constipação é uma situação em que o paciente evacua com pouca frequência (uma vez a
cada três ou quatro dias ou mais) e sob grande esforço, fezes excessivamente duras e
pequenas. Essa “prisão de ventre” é apenas um sintoma e não uma doença em si mesma e
ocorre em virtude de outras doenças ou da diminuição do conteúdo de líquido nas

fezes.

Aplicação de Ventosas – Método médio em E25 (Tianshu), VC12 (Zhongwan), F13
(Zhangmen), B20 (Pishu) e B25 (Dachanghu). Para crianças menores de 7 anos de idade,
massagear o abdome com óleo de oliva, fazendo movimentos circulares no sentido horário.
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Dor abdominal é a dor localizada ao redor e abaixo da região umbilical
Aplicação de Ventosas – Utilização do Método médio a fraco em VC12 (Zhongwan),
F13 (Zhangmen) e B20 (Pishu).



Dor de cabeça frontal.
Aplicação de Ventosas – Nos Pontos Extras Tayiang e Yintang em combinação com
Acupuntura.



Dor de dente
Aplicação de Ventosas – É tratada com aplicação de Ventosas sobre VG11 (Dashu), E6
(Jiache) e E7 (Xianguan), massagem sobre TA17 (Yinfeng) e Acupuntura em IG4 (Hegu).



Dor nas costas e queixas sexuais – a dor nas costas pode ser causada por má postura
prolongada ou por um movimento súbito de rotação ou de erguer um objeto, que podem
causar o deslocamento de uma vértebra ou lesão dos músculos e tendões correspondentes.
Aplicação de Ventosas – em VB 21 (Jiangjing), VG14 (Dazhui), B12 (Fengmen) e ID11
(Tiazong).



Dor nas pernas
Aplicação de Ventosas – Tratar VG12 (Shenzhu), B15 (Xinshu), B18 (Ganshu), B20 (Pishu)
e VB30 (Huantiao)



Dor torácica - pode ser o resultado ou a indicação de vários agentes patogênicos internos
ou externos.
Aplicação de Ventosas – Método médio a fraco em V1 (Zongfu), R 25 (Shencang),
B12 (Fengmen), VB21 (Jiangjiing), B15 (Xinshu), ID12 (Bingfen) e B17 (Geshu).



Enurese noturna é o hábito involuntário de urinar durante o sono, mais conhecido "fazer
xixi na cama” é considerada patologia quando ocorre após os 3 anos de idade e neste caso
necessitando de tratamento.
Aplicação de Ventosas – Método médio em VC3 (Zhongji), VC6 (Qihai), VG4 (Mingmen),
B23 (Shenshu) e B28 (Pangguangshu).
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Fadiga é caracterizada por fadiga grave, incapacitante, e outros sintomas, como dor
musculoesquelética, distúrbios do sono, dificuldade de concentração e dores de cabeça.
Aplicação de Ventosas – Método médio em ambos os lados do canal da Bexiga (Pang
Guang), na região dorsal.



Febre é uma resposta fisiológica do organismo caracterizado pelo aumento temperatura
corporal.
Aplicação de Ventosas – Método forte em VG14 (Dazhui), VG10 (Lingai) e B17 (Geshu).



Hipertensão a pressão alta caracteriza-se por uma pressão do Sangue (Xue) maior ou igual
a 140/90 mmHg ou, 14 por 9. No entanto, de acordo com as orientações europeias
publicadas em outubro de 2013, acima dos 80 anos fala-se de hipertensão quando a pressão
sistólica é superior a 150 mmHg e a diastólica acima de 85 mmHg.
Aplicação de Ventosas – Método de sangria em VG14 (Dazhui), podendo extrair até
100ml de Sangue (Xue).



Insônia
Aplicação de Ventosas – É tratada com aplicação de Ventosas e massagem nos mesmos
pontos B15 (Xinshu), B17 (Geshu) e B23 (Senshu).



Lombalgia - As causas da lombalgia podem ser diversas: má postura, problemas internos,
cansaço, excesso de relação sexual, exposição da lombar ao frio, stress no trabalho e em
casa, preocupações em geral.
Aplicação de Ventosas – 1) regular o Canal da Bexiga (Pang Guang), aplicando Ventosas
na região posterior da coxa, desde o ponto B51 (Huangmen) até o ponto B57 (Chengshan).
2) regular o meridiano da Vesícula Biliar (Dan), aplicando Ventosas desde o ponto VB31
(Fengshi) até o ponto VB33 (Xiyangguan).



Paralisia Facial – As manifestações clínicas da paralisia facial central e periférica

são as

mesmas em ambos os casos, exceto que na primeira o movimento da sobrancelha

não

fica prejudicado, enquanto na segunda, este movimento é afetado. Os sinais mais comuns
para os dois casos são a inclinação de um canto da boca, salivação,

incapacidade

para

franzir as sobrancelhas, para assoviar e para fechar o olho, dormência do lado afetado, entre
outros.
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Aplicação de Ventosas – VG 14(Dazhui), Ponto Extra Taiyang, e E4 (Dicang). Muitos
casos também são tratados ponto a ponto e aplicação de Ventosas no lado acometido.


Resfriado comum e ou Gripe - É uma infecção simples do trato respiratório superior

-

acomete o nariz e a garganta.
Aplicação de Ventosas – Aplicar o método de médio a fraco em P1 (Zhongfu), B12
(Fengmen), B43 (Gaohuanggshu) e B23 (Shenshu).


Síndrome atrófica é caracterizada pela fraqueza e dormência dos membros, podendo chegar
à paralisia.
Aplicação de Ventosas – Método médio em IG14 (Binao), IG15 (Jianyu), Ponto Extra
Jianneiling, VB21 (Jianjing), B12 (Fengmen) e VG14 (Dazhui). Método deslizante na no
canal da Bexiga (Pang Guang) na região dorsal do corpo.



Síndrome Bi – A síndrome de Obstrução Dolorosa, também chamada de “Bi”, transmite as
ideias de obstrução, que caracterizarão o aparecimento de dores, aumento da sensibilidade
e/ou formigamento (par estesia), provenientes da obstrução na circulação de Qi e do Sangue
(Xue) nos Canais causados por invasão das Energias Perversas do tipo Frio, Vento ou
Umidade. Bi significa Obstrução. Os três males (Vento, Frio e Unidade) invadem o corpo,
obstruem os Canais, o Qi e o Sangue (Xue) não podem circular, de tal forma que após algum
tempo, a Síndrome de Obstrução Dolorosa se desenvolve (MACIOCIA, 1996).
Aplicação de Ventosas – Métodos médio e forte, deslizante com Moxa e com Agulha podem
ser usados de acordo com as variações nos seguintes pontos: VG14 (Dazhui), VB21
(Jiangjian), ID11 (Tianzong), ID12 (Bingfeng), IG 14 (Binao) e IG15 (Jianyu).



Torcicolo
Aplicação de Ventosas – É tratado com Acupuntura em VB39 (Xuanzhong) em direção
ascendente, seguida de Ventosa no lado afetado.



Tosse é um mecanismo de defesa pulmonar fundamental, que permite a remoção de
substâncias indesejadas e irritantes. Deve-se saber que a tosse não é estritamente uma
doença, mas um sintoma. No entanto, a tosse é quase sempre um processo patológico.
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Aplicação de Ventosas – Ponto Extra Dingchaun, VB21 (Jiangjing), B12 (Fengmen) e
B13 (Feishu).
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14. A VENTOSATERAPIA NA ESTÉTICA

Segundo Fernando Fernandes (2011), a Ventosaterapia, além de tratar problemas da
saúde, pode também auxiliar no tratamento de problemas estéticos, assim como os descritos
abaixo:

- Estrias
- Celulites
- Gordura localizada
- Melhora a oxigenação do tecido adiposo
- Indicado para diminuição de rugas da face
- Melhora o contorno facial

http://wibe.pt/campanha/592

http://blog.promillus.com.br/copos-de-massagem-Ventosa-terapia-e-seus-beneficios
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www.shopfisio.com.br/Ventosa-levanta-bumbum-pump-up-shopfisio-p1060727

Aplicações:

- Na face ou no corpo pode-se colocar levantar e recolocar uma única Ventosa alternadamente
em rápida sucessão, produzindo pequenas e rápidas sucções.
- O deslizamento pode ser utilizado sobre superfícies amplas e lisas do corpo (como coxa),
utilizando-se óleo, ou mesmo na face.
- Pode-se ainda, fazer movimentos de deslizamento no sentido da circulação dos canais de
Energia.


Contraindicação da Ventosaterapia na estética
De acordo com o site www:dicasdesaúde.com.br, a Ventosaterapia na estética é

contraindicada aos pacientes com:
- Fibromialgia
- problemas vasculares
- Gestantes
- Problemas renais
- Cancros
- Infecções
- Inflamações
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Fernando Fernandes, 2011, em seu livro Acupuntura Estética Plástica, diz que as
Ventosas só devem ficar no lugar até haver congestão local, caso contrário, pode haver
formação de hematomas, principalmente, em pacientes que apresentam fragilidade capilar.
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15. A VENTOSATERAPIA E A MEDICINA ESPORTIVA
“Acredita-se que a Acupuntura, Ventosaterapia e Medicina Chinesa possa ajudar em
muitas patologias, mas tem havido uma prevalência crescente em suas utilizações para a
medicina esportiva¨. (Young, 2005).
“A Ventosaterapia é utilizada frequentemente para tratar tanto lesões atléticas agudas
quanto crônicas¨ (Meleger & Borg-Stein, 2000).
Esportes estão se tornando cada dia mais competitivos, e os atletas estão sempre
procurando melhorar o seu desempenho. Recentemente, médicos que trabalham com esporte e
reabilitação vêm olhando além das lesões físicas, focando também na melhoria de desempenho
através do aperfeiçoamento físico e mental.
Muitos atletas irão longe para obter uma “vantagem” na concorrência. A literatura tem
demonstrado que os atletas estão entre os mais frequentes usuários de Acupuntura e Ventosas.
Atletas dizem que recorrem à técnica para reduzir dores e ajudar com a recuperação da fadiga
dos treinos e das competições constantes (http://www.bbc.com/portuguese/geral).
Há uma abundância de outras técnicas de recuperação que os atletas usam, como
massagem esportiva, sauna, banhos de gelo e roupas de compressão – mas de acordo com o
ginasta americano Alex Naddour, “a Ventosaterapia foi o dinheiro mais bem gasto da minha
vida”. “Este foi o segredo da minha saúde este ano”, Naddour disse, acrescentando que a técnica
o poupou de um “monte de dor”.( Acupuntura, Medicina de Reabilitação, Medicina
Esportiva, Na Imprensa, Pesquisa Científica, Saúde – 11 de Agosto de 2016)

O nadador norte-americano Michael Phelps, vencedor de 19 medalhas de ouro, com marcas de
Ventosas nos ombros e nas costas (http://www.bbc.com/portuguese/geral)
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16. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES NA APLICAÇÃO DA
VENTOSATERAPIA
“...As Ventosas têm poucas contraindicações, como no caso de febre muito alta, nos
processos inflamatórios, ulcerados da pele, pacientes com enfermidades dermatológicas
extensas em todo o corpo, nas convulsões, no abdome de gestantes com mais de 120 dias e
pacientes com enfermidades graves, muito magros e sem elasticidade da pele. ” (Tetsuo Inada,
2003)
Tetsuo Inada. 2003 alerta ao cuidado exigido pelo terapeuta para:
- . Não queimar o paciente com o algodão embebido em álcool e aceso, com Ventosas de vidro
muito aquecidas;
- Não utilizar Ventosas nas áreas com pelos e cabelos e nas regiões pouco musculares, áreas ao
redor dos olhos e áreas da face, sendo que esta última pode ser associada à sangria com muita
cautela nos casos de nevralgia do trigêmeo;
- Não deixar as Ventosas presas à pele por muito tempo, pois podem provocar formação de
bolhas e até mesmo queimaduras;
- Escolher Ventosas de tamanho adequado para cada área a ser tratada.
Segundo as precauções recomendadas por Antônio Augusto Cunha em seu livro
Ventosaterapia Tratamento e Prática (2001), têm-se por base:
- Não aplique Ventosas no IG4 (Hegu), VB21 (Jianjing), BA6 (Sanyinjiao), nádegas, cintura
ou barriga em mulher grávida;
- A pele pode se tornar avermelhada, roxa ou preta após o uso da Ventosa. Entretanto, é
recomendável que a periodicidade de aplicação seja curta entre uma sessão e outra, para que
não se perca o efeito;
- Dores reumáticas, paralisias e algias de qualquer parte do corpo, podem ser aliviadas pelo uso
de Ventosa, basta aplica-la no local doloroso;
- As Ventosas devem ficar de 3 a 5cm de distância da coluna.
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http://www.saberatualizado.com.br/2016/08/a-Ventosaterapia-possui-eficacia.html
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17. CONCLUSÃO

Por meio de uma vasta revisão bibliográfica, houve a possibilidade de uma análise sobre
a Ventosaterapia e a sua evolução no decorrer dos tempos. Além disso, também permitiu uma
pesquisa para obter dados mais consistentes sobre as diversas formas e manuseios do processo
realizado através da aplicação de Ventosas em pacientes.
De um modo geral, quando os pacientes buscam ajuda de um terapeuta, este deve por
meio de seu conhecimento, auxiliá-lo a sanar ou atenuar seu problema, geralmente com os
recursos que no momento estão disponíveis e, entre elas, a Ventosaterapia, pois trata-se de uma
terapia com uma eficácia singular, além de também poder associá-la com outros elementos da
Medicina Chinesa.
O estudo conclui que os benefícios da Ventosaterapia; entretanto, cabe salientar que o
sucesso de qualquer serviço prestado está diretamente relacionado com as pessoas envolvidas
e, dessa forma, torna-se imprescindível entender e respeitar o ser humano em sua totalidade,
trabalhando suas especificidades.
A inclinação ao tema teve a intenção de esclarecer a importância da Ventosaterapia,
dentro do conteúdo da Medicina Chinesa. Pois a busca por essa medicina alternativa aumenta
diariamente, já que o homem, de uma forma geral, nesta vida louca e desenfreada ao qual está
vivendo, provocando um desgaste praticamente irreparável à sua saúde e, como consequência,
já

se encontra, fatigado com remédios farmacológicos, alopáticos, que causam efeitos

colaterais, sensações nem sempre agradáveis, além de alto custo financeiro, e em contrapartida,
a Ventosaterapia propõe um tratamento sem efeitos colaterais, de baixo custo e alto índice de
melhora.
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