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Benefícios

Principais benefícios da ventosaterapia segundo a MTC:

� Promove o fluxo do Qi e do sangue, ajudando a eliminar os 
fatores patogénicos como o vento, o frio, a humidade e o 
calor.



Efeitos

Os efeitos da aplicação das ventosas podem ser classificados em duas 
categorias:

� Efeito geral: purificação do sangue, melhoria das funções 
circulatórias, aperfeiçoamento e regularização do sistema nervoso 
autónomo (SNA), etc.;

� Efeitos localizados: remoção da dor, relaxamento dos músculos 
contraídos, redução da estagnação do sangue, etc.



Efeitos localizados

Os principais efeitos localizados (sobre os tecidos  orgânicos e 
órgãos):

1. Efeitos sobre a pele:

� A aplicação da ventosa permite um estímulo físico direto nas raízes 
dos pelos e na dilatação dos vasos sanguíneos, o que provoca um 
aumento da circulação sanguínea, aumentando simultaneamente a 
temperatura da pele, estimulando o metabolismo no tecido cutâneo.

� Em resultado, melhora o funcionamento das glândulas sebáceas e 
sudoríparas, bem como a respiração cutânea, permitindo o correto 
fornecimento de nutrientes aos tecidos, criando condições 
favoráveis ao fortalecimento e à renovação da pele e da sua 
resistência contra agentes nocivos.

� Acelera ainda a secreção de sais e substâncias sebáceas, bem 
como a excreção da água.



Efeitos localizados

2. Efeitos sobre os músculos:

� A aplicação de ventosas provoca uma força de tração que estimula 
os capilares subcutâneos, que por sua vez ativam e dilatam os 
vasos sanguíneos dos músculos, facilitando o fluxo de sangue para 
os mesmos.

� Após uma sessão de ventosaterapia, a pele apresenta normalmente 
um tom avermelhado, devido ao maior fluxo sanguíneo e ao 
aumento da temperatura na pele e nos músculos.



Efeitos localizados

3. Efeitos sobre as articulações:

� A aplicação das ventosas é eficaz para combater o 
reumatismo articular crónico.

� O tratamento deve ser concentrado nas áreas das 
articulações afetadas, promovendo assim o fluxo de sangue 
para as mesmas.

� Alivia ainda espasmos musculares à volta das articulações.



Efeitos localizados

4. Efeitos sobre os órgãos digestivos:

� A aplicação de ventosas na zona do estômago permite 
melhorar a digestão e as funções do baço e do estômago. Na 
MTC, a energia do corpo é produzida na região do estômago.

� É por isso que esta terapia tem efeitos benéficos na redução 
de perturbações gastrointestinais crónicas e da obstipação.



As ventosas mais utilizadas – comparação das  
vantagens e desvantagens

1. Ventosas com tampa de borracha

� Técnica: o praticante simplesmente aperta a peça de borracha 
e coloca a ventosa no ponto desejado. Soltando a borracha, é 
criado o vácuo.

� Vantagens: São as ventosas mais aconselháveis para serem 
aplicadas em crianças com menos de 7 anos, uma vez que 
não implicam a utilização de fogo. São ventosas fáceis de 
serem utilizadas pelos próprios pais com toda a segurança.

� Desvantagens: pode entrar ar dentro da ventosa, não se 
obtendo a sucção pretendida.



As ventosas mais utilizadas – comparação das 
vantagens e desvantagens

2. Ventosas de bambu

� Vantagens: É o tipo de ventosas mais utilizado na China 
atualmente. São económicas, leves, resistentes e de grande 
durabilidade.

� Desvantagens: 1) A borda das ventosas de bambu é mais 
rígida quando comparada com a das de vidro, podendo 
provocar ferimentos à pele se não for utilizada de maneira 
correta. 2) Por ser opaca, não é possível ver o interior da 
ventosa de forma a controlar a força de sucção e evitar a 
formação de bolhas. 3) É mais difícil obter uma esterilização 
perfeita, uma vez que o bambu é um material muito poroso e 
absorve com facilidade fluídos orgânicos com uma sucção 
mais forte.



As ventosas mais utilizadas – comparação das 
vantagens e desvantagens

3. Ventosas de vidro

� Vantagens: A borda da ventosa de vidro é mais espessa e mais regular que 
a de bambu. Do ponto de vista prático, são mais fáceis de utilizar e de 
esterilizar.

� Desvantagens: São mais caras e, por ser frágeis, devem ser utilizadas com 
cuidado para evitar e/ou reduzir o risco de quebra.

4. Ventosas de borracha

� Vantagens: 1) Possuem uma forma ondulada, pelo que é possível obter-se 
uma forte sucção quando se retira o ar do seu interior. 2) São muito 
versáteis na sua aplicação. A superfície macia da boca da ventosa torna-a 
ideal para uso no rosto, estômago e outras partes mais sensíveis do corpo.

� Desvantagens: Tratando-se de borracha, estas ventosas não podem ser 
esterilizadas com fervura ou solução forte, sendo por isso recomendada 
para uso próprio e não para uma clínica.



As ventosas mais utilizadas – algumas 
considerações gerais 

� No caso da aplicação das ventosas que utilizem o fogo para produzir o 
efeito de sucção,  é importante assegurar que o fogo seja suficientemente 
forte para criar o vácuo necessário, uma vez que o resultado terapêutico 
depende da intensidade dessa ação de sucção. Para tal, o terapeuta deve 
segurar e manter sempre a ventosa com a boca virada para baixo e com a 
borda perto do local a ser aplicada, para que esta possa ser aplicada com 
rapidez e habilidade;

� Após a aplicação das ventosas, a(s) zona(s) tratada(s) apresenta(m) 
normalmente sinais de alguma congestão sanguínea – as típicas marcas 
circulares roxas. Este tipo de contusão na superfície na pele tende a 
desaparecer naturalmente poucos dias após cada tratamento.   



Cudados a ter na aplicação de ventosas

Nota:  A segurança do paciente deve estar sempre em primeiro lugar em qualquer 
tratamento com base em ventosas. 

Alguns fatores importantes a ter em conta antes de iniciar a aplicação de 
ventosas:

� A idade do paciente.  O nível de tolerância à dor varia com a idade: o 
que é bem tolerado e aceite por alguns pode ser doloroso e inaceitável 
para outros.

� O tipo de pele (seca, áspera, quantidade de pelos, etc.) pode ser 
determinante para a forma de aplicar as ventosas. Por exemplo: as 
peles demasiadamente ásperas podem impedir que as ventosas se 
mantenham em perfeito contacto com o corpo.

� A zona do corpo a ser tratado é determinante para a posição a colocar 
por parte do paciente.  Exemplos:  1) Se as ventosas forem aplicadas 
nas costas, a posição mais indicada é a de abdómen virado para baixo. 
2) Para aplicação na face, nos joelhos ou nos ombros, o mais indicado 
é sentar o paciente numa cadeira. 3) Para pacientes idosos ou 
asmáticos, a melhor posição é a sentada e de forma bem ereta.



Cudados a ter na aplicação de ventosas

Nota:  A segurança do paciente deve estar sempre em primeiro lugar 
em qualquer tratamento com base em ventosas. 

� As ventosas não devem ser aplicadas em pacientes com febre alta, 
convulsão, com doenças alérgicas de pele, ou na zona abdominal 
de mulheres grávidas.


