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RESUMO 

A panículopatia edemato fibroesclerótica (celulite), PEFE é uma 

disfunção orgânica caracterizada pelo aparecimento de depressões e 

elevações causadas pelo acúmulo de gorduras e aumento hídrico. O líquido 

intersticial perde sua fluidez e torna-se viscoso pela polimerização dos 

mucopolissacarídeos. As trocas metabólicas ficam dificultadas pela espessura 

do líquido intersticial diminuindo a nutrição e oxigenação das células. O 

aumento dos adipócitos e a diminuição circulatória produzem uma congestão 

venosa destruindo tecido vascular, nervoso e linfático. Como reação de defesa 

há formação de fibras colágenas fibrosando o tecido. Os grupamentos desses 

adipócitos dão origem aos nódulos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo “celulite’ foi primeiramente usado em 1920 para descrever uma 

alteração estética da superfície cutânea. Desde então, foram sugeridos outros 

nomes mais descritivos; estes incluem Paniculopatia Edemato-Fibroesclerótica 

(PEFE), Lipodistrofia Ginóide (LDG), Fibro Edema Gelóide (FEG). 

Etiologicamente, celulite está definida como uma desordem metabólica 

localizada do tecido subcutâneo que provoca alterações na forma do corpo 

feminino. Normalmente confunde-se celulite com obesidade. Porém, isso está 

incorreto; em obesidade são observadas hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos, considera-se que na PEFE, há várias alterações estruturais na 

derme, na microcirculação e dentro dos adipócitos. Estas podem ser 

associadas com um perfil morfológico, histoquímico ou bioquímico e com 

modificações ultra-estruturais. Clinicamente, estas mudanças produzem o 

aparecimento de um acolchoado na pele, caracterizados por deformações. De 

acordo com o preconizado por Rosa e Vergnanini, relatado em Borges capítulo 

1, pg 63, 2006. 

Segundo Yamamura e Nakano, 2005, tem evolução gradativa, a 

princípio evoluindo para a fase edematosa, depois, para a etapa edemato-

fibrosa, fibro-esclerótica e, finalmente, ao estágio tardio que é a fase esclerótica 

ou cicatricial. Com isso, observa-se aumento da espessura do tecido 

gorduroso, da consistência e da sensibilidade da região acometida, além de 

manifestar-se por aspecto de casca de laranja, devido ás aderências e traves 

fibróticas que aparecem no tecido comprometido. 

KEDE e SABATOVICH, 2004 relatam que a PEFE é de incidência 

predominantemente no sexo feminino, e, segundo Bacci, “não pode ser 

considerada uma patologia grave, entretanto representa a mais freqüente e 

indesejada disfunção estética na mulher, em quase todo o mundo”. Neste 

aspecto é importante destacar que em graus evolutivos avançados, podem 

surgir sinais e sintomas para além do comprometimento estético. 

Ressalta-se também a interface com os atuais padrões culturais de 

beleza, amplamente vinculados pela mídia, bem como o largo mercado 

existente para o consumo de cosméticos, medicamentos, equipamentos e 

tratamentos diversos, desenvolvidos em função desta enorme solicitação 
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estética; tudo isto contribuindo para a insatisfação da paciente com o próprio 

corpo e suas modificações, fisiológicas ou não, decorrentes de fatores 

hormonais, gravidez, idade. 

2 OBJETIVO 

Tratamento da panículopatia edemato fibroesclerótica (celulite) com 

acupuntura estética e orientação nutricional. 

3 PANICULOPATIA EDEMETO FIBROESCLERÓTICA (PEFE) 

3.1 Definição  

A Paniculopatia Edemato-Fibroesclerótica (PEFE), indevidamente 

chamada de celulite, pode ser definida como uma patologia multifatorial, que 

resulta na degeneração do tecido adiposo, passando pelas fases de alteração 

da matriz intersticial, estase microcirculatória e hipertrofia dos adipócitos, com 

evolução para fibrose cicatricial. 

Girro e Girro, 2004, definem a PEFE como uma infiltração edematosa do 

tecido conjuntivo subcutâneo, não inflamatória, seguida de polimerização da 

substância fundamental que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação 

fibrótica consecutiva. Há também um aumento na espessura e consistência dos 

tecidos subcutâneos, aumentando a sensibilidade e diminuição de sua 

mobilidade por meio de aderência superficial e profunda.  Conforme Borges 

Medeiros, 2003, relata que as regiões afetadas mais frequentemente são a 

porção superior da coxa, interna e externamente, a porção interna do joelho, 

região abdominal, região glútea e porção superior dos braços anterior e 

posteriormente. 

3.2 Fisiopatogenia da PEFE  

Quanto à fisiopatologia, segundo KEDE e SABATOVICH, 2004, a teoria 

atualmente aceita indica que o início das transformações ocorre na matriz 
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intersticial, mediante alteração bioquímica dos constituintes principais, os 

mucopolissacarídeos e os proteoglicanos, que sofrem uma hiperpolimerização. 

Assim, a matriz tem sua viscosidade aumentada, com prejuízo de suas 

principais funções.  

KEDE e SABATOVICH, 2004, ainda relatam que toda a série de 

alterações descritas bem como suas interações culminam em fibrose da matriz 

intersticial, com proliferação desordenada das fibras colágenas e perda de sua 

elasticidade, levando à compressão dos lóbulos de adipócitos, já hipertróficos, 

e formação de micronódulos, inicialmente, que irão se unir, dando origem aos 

macronódulos. Como o tecido conjuntivo da derme reticular se liga á fáscia 

profunda, através das trabéculas interlobulares do tecido adiposo, fica fácil 

compreender que a falta de distensibilidade das mesmas permite uma elevação 

da superfície da pele sobre os adipócitos e uma retração nos pontos 

correspondentes à inserção das trabéculas, alteração esta, no relevo da pele, 

que pode ser percebida mesmo antes do aumento das células adiposas. 

3.3 Etiologia da PEFE 

Yamamura e Nakano, 2005 citam e explicam os fatores predisponentes, 

determinantes e condicionantes no desenvolvimento da PEFE. 

 Hormônios: a retenção hídrica, o aumento da permeabilidade 

capilar, a alteração no metabolismo dos mucopolissacarídeos são 

relacionados com as ações dos hormônios sexuais, supra-renais, 

tireoideanos e pancreáticos. 

 Estrógeno: o hiperestrogenismo facilita a retenção de sódio e de 

potássio nos     tecidos e aumenta disponibilidade de ácidos 

graxos livres que irão se depositar como triglicérides no adipócitos 

pela ação da insulina. Também diminui a cota livre de hormônio 

tireoidiano, ligando-a as proteínas carreadoras plasmáticas, 

promovendo uma espécie de hipotireoidismo periférico relativo, o 

que agrava as alterações teciduais. 

 Hormônios tireoideanos: o hipotireoidismo leva à diminuição dos 

receptores beta-adrenérgicos e aumentam os receptores alfa-
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2adrenérgicos, além de ativar a fosfodiesterase, o que influencia 

negativamente a lipólise. 

 Calçados e vestuários inadequados: o pé representa uma parte 

importante do corpo na circulação linfática dos membros 

inferiores. O salto comporta sobrecarga de peso para o antepé 

levando à contratura muscular da panturrilha, que promove 

obstáculo às circulações venosas e linfáticas. O aspecto 

mecânico de calçados e vestimentas como vestes íntimas 

apertadas ao nível da bacia levam à compressão e estiramento, 

constituindo obstáculos à livre circulação veno-linfática e 

facilitando a instalação de PEFE. 

 Anomalia de postura: as alterações da postura podem ser um dos 

fatores coadjuvantes na instalação de PEFE, pois favorecem a 

estase venosa e linfática, como: 

o Aumento de peso em um dos lados da coluna (anterior ou 

posterior) como o abdome ou a gordura cervical com conseqüente 

hiperlordose lombar e cervical; 

o Permanência prolongada na posição sentada; 

o Permanência por longo tempo em pé. 

 Sedentarismo e inatividade física: pode ocorrer por preguiça, 

hábito, necessidade, como, por exemplo, atividade profissional e 

que associado ao aumento do peso corpóreo contribui muito para 

a piora da circulação local e geral do corpo como um todo. 

Sedentarismo é o fator exógeno mais importante para 

desencadeamento e piora da PEFE. 

 Alimentação: as pessoas que estão sob dieta podem estar 

submetidas a mecanismos compensatórios do organismo cujo 

consumo cada vez menor de alimentos (farináceos) estimula 

mecanismos endócrinos que regulam os gastos e os consumos. 

O hiperinsulinismo é um exemplo dessa situação. Outro aspecto 

importante é o equilíbrio entre os componentes dos alimentos. 

Assim, os alimentos acidificantes como as carnes, açúcares 

refinados, produtos refinados dos cereais são considerados 

inadequados para o tecido gorduroso e todo mecanismo de 
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desintoxicação do organismo tem objetivo de eliminar radicais 

ácidos da circulação sanguínea. Os alimentos alcalinizantes como 

as verduras, frutas, cereais integrais e os acidificantes devem 

estar em equilíbrio para uma melhor troca metabólica tecidual. 

 Refrigerantes: além dos açúcares, o sódio é um dos ingredientes 

que favorecem a retenção líquida. 

 Ingesta insuficiente de líquidos: o líquido é um importante veículo 

carreador de nutrientes por meio do sangue e também importante 

carreador de toxinas para excreção. A ingesta adequada de água 

acelera a excreção de toxinas pelas vias renais e intestinais. 

3.4 Diagnóstico 

O diagnóstico da PEFE é feito através de uma anamnese completa que 

tem grande importância para a escolha e realização do tratamento e um exame 

físico, composto por inspeção e palpação. Realiza-se também a perimetria do 

segmento a ser tratado e mensuração de peso e altura. 

É importante pesquisar também a dieta alimentar do indivíduo, a 

frequência com que pratica exercícios físicos e a eventual realização de 

tratamentos anteriores para a PEFE. 

Segundo Girro e Girro, 2004, na inspeção, podemos observar na 

superfície da pele a presença de “furinhos”, produzindo um aspecto similar ao 

de uma casca de laranja. Ou seja, uma pele com ondulações e depressões. A 

inspeção deve ser feita com o paciente na posição ortostática. Isso porque, o 

decúbito poderia mascarar o grau de acometimento dos tecidos. 

A palpação deve ser feita por pinçamento, palpação profunda, pressão 

deslizante ou palpação deslizante com movimentos de rolamento. Além disso, 

quando se faz o rolamento entre os dedos da região atingida, podemos notar a 

presença de nódulos muito duros, semelhantes a “grãos de chumbo” que são 

os nódulos do infiltrado tecidual. 
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3.5 Formas clínicas 

Segundo KEDE e SABATOVICH, 2004, a PEFE, quanto à sua 

consistência, pode ser dividida em quatro tipos: 

 Dura: ocorre em pacientes jovens, com atividade física regular e 

tecidos com boa tonicidade; o aspecto de casca de laranja 

aparece à digitopressão e não muda de acordo com a posição. 

 Flácida: acomete pessoas sedentárias ou com antecedentes 

desportivos, sendo mais comum em mulheres inativas que 

perderam peso rapidamente; mais freqüente após a terceira 

década, podendo representar a evolução da forma dura não 

tratada. Clinicamente observa-se que a pele “sacode” com os 

movimentos e a aparência muda conforme a posição. Significa 

um colapso dos sistemas de sustentação conjuntivo por ruptura 

do ácido hialurônico e dos proteoglicanos, podendo ou não estar 

associada a flacidez muscular. A falta de sustentação no nível das 

fáscias musculares pode provocar refluxos e varicosidades.  

 Edematosa: acomete mulheres jovens que tomam 

anticoncepcionais. O sinal da casca de laranja é precoce, com 

péssimo prognóstico quanto à reversão do processo. 

 Mista: representa a evolução das formas antigas de PEFE. 

3.6 Classificação 

Segundo Girro e Girro, 2004, esta divisão é feita da seguinte maneira: 

 Primeira fase: não é percebida pelo paciente; é uma fase breve, 

puramente circulatória e de estase venosa e linfática. Pode haver 

uma hipertrofia das células adiposas devido ao acúmulo de 

lipídios. Ocorre diminuição na drenagem do líquido intercelular, 

essa é a fase congestiva simples. A continuidade dessa 

congestão leva a uma compressão dos vasos mais importantes, 

que, não desempenhando o seu papel normal, são obrigados a se 

dilatar diante da dificuldade. A dilatação e a distensão das 

paredes da rede venosa aumentam a sua permeabilidade, 
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gerando prejuízo no seu responsável coração o que resulta no 

escape para o tecido conjuntivo do líquido seroso, aumentando 

assim a pressão, a congestão e os fenômenos de bloqueio, 

estagnação por acúmulo de umidade que se transforma em 

mucosidade.  

 Segunda fase: é considerada como uma fase exsudativa. Nela, a 

dilatação arteriocapilar provocada pela estase acentua-se, sendo 

o tecido celular invadido por um composto de 

mucopolissacarídeos e eletrólitos. Tal exsudato dissocia as fibras 

conjuntivas e pode excitar as terminações nervosas da região. 

 Terceira fase: é considerada a fase nodular. Aparecem os 

fibroblastos, formando um arcabouço fibroso que 

progressivamente transformam-se em colágeno. Este tecido 

fibroso originado fará a compressão de todos os elementos do 

tecido conjuntivo, artérias, veias e nervos. 

 Quarta fase: há fibrose cicatricial, atrófica e irreversível, e também 

retração esclerótica. As arteríolas são atingidas, ocorrendo uma 

endoarterite e uma periarterite, sendo os nervos comprimidos pelo 

conjuntivo de fibroses. Esta compressão causará irritação 

contínua nas terminações nervosas resultando em dores à 

palpação. 

4 ACUPUNTURA 

4.1 História da Acupuntura 

Segundo Yamamura (2004), a MTC constitui vasto campo de 

conhecimento, de origem e de concepção filosófica, abrangendo vários setores 

ligados à saúde e à doença. Suas concepções filosóficas são voltadas muito ao 

estudo dos fatores causadores da doença, à sua maneira de tratar, conforme 

os estágios da evolução do processo de adoecer, e, principalmente, aos 

estudos das formas de prevenção, na qual reside toda a essência da filosofia e 

da medicina chinesa. 
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A MTC enfatiza os fenômenos precursores das alterações funcionais e 

orgânicas que provocam o aparecimento de sinais e sintomas e que, muitas 

vezes, são acompanhadas de normalidades nos exames complementares e 

laboratoriais. O fator causal desses processos nada mais é do que o 

desequilíbrio da energia interna, induzido pelo meio ambiente (origem externa), 

ou pela alimentação desregrada, emoções retidas e fadigas (origem interna). 

A Acupuntura foi idealizada dentro do contexto global da filosofia do Tao 

e das concepções filosóficas e fisiológicas que norteiam a MTC. A concepção 

dos Canais de Energia e dos pontos de Acupuntura, o diagnóstico energético e 

o tratamento baseiam-se nos preceitos do Yang e do Yin, dos Cinco 

Movimentos, do Qi (Energia) e do Sangue (Xue) (YAMAMURA, 2004).   

Segundo Fernandes (2008) para a MTC trata-se de uma estagnação de 

Jing Ye (líquidos orgânicos) pela incapacidade isolada ou conjunto do Pi, Shen 

ou Fei de drenar tais líquidos. Consiste num padrão de excesso local causado 

por uma deficiência de função energética específica, sendo mais comum em 

casos ligados a uma disfunção energética específica, sendo mais comum em 

casos ligados a uma disfunção do Pi, por se apresentarem mais no nível de 

MMIIS, nas regiões das coxas, glúteos e culotes. 

4.2 Utilização da teoria Yin e Yang na PEFE 

Segundo Maciocia (1996), o conceito de Yin–Yang é provavelmente o 

mais importante e distintivo da Teoria da MTC. Pode dizer que toda filosofia 

médica chinesa, patologia e tratamento, podem eventualmente, ser reduzidos 

ao Yin–Yang. 

O Yin e o Yang são os princípios essenciais à existência de tudo o que 

existe no Universo. O Yang somente pode existir na presença do Yin, e vice-

versa. Esta dualidade que determina a origem de tudo na natureza, incluindo a 

vida. 

4.3 PEFE pelo ponto de vista da Acupuntura 

 PEFE por estagnação do Qi do Fígado (Gan) 
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Apresenta-se de forma infiltrada e dolorosa, tendendo a piorar no 

período pré-menstrual. Está relacionada com a TPM, podendo ser associada 

com estagnação do Qi, aparecendo sintomas como edema nas mamas, baixo-

ventre, mãos e tornozelos. As mulheres mais jovens apresentam esta forma de 

PEFE. 

 PEFE por deficiência de yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen) 

Flácida na forma, não há queixa de dor, mas sim de flacidez. 

Relacionam-se com o frio, regras abundantes, fezes soltas e acomete 

pacientes mais idosas. 

5 TRATAMENTO DA PEFE PELA ACUPUNTURA 

5.1 Tratamento da PEFE pela Acupuntura Sistêmica 

 PEFE por estagnação do Qi do Fígado (Gan) 

 F3, VB34, F14 e B18, para drenar o Gan; 

 TA6, para mover o Qi e promover a transformação de fluidos no 

Sanjiao; 

 VC5 e VC6, para ajudar na dispersão da umidade, harmonizar a 

via das Águas; 

 VC9, para aliviar o edema e transformar os fluidos.  

 PEFE por deficiência de yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen) 

 Acupuntura em VC12, R7, E36, VC9, BP9 para fortalecer as 

funções energéticas de transporte e transformação; 

 VC5 para mover o líquido do Xiajiao (aquecedor inferior). 

5.2 Tratamento da PEFE através de ventosas 

A ventosaterapia proporciona importantes resultados terapêuticos: 

aumenta a resistência do corpo contra doenças, desintoxica os tecidos, 

promovendo uma purificação e melhor respiração da pele, além de ajudar a 

desfazer nódulos gordurosos localizados, responsáveis pela formação de 

celulite. 
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Massagem de vácuo terapêutica detém, através da colocação de 

ventosas, o que gera no interior a pressão negativa, geralmente pelo ar 

expelido. Aumenta a oferta de oxigénio nos tecidos, a intensidade do 

metabolismo, e melhora a circulação linfática e sanguínea. Estes efeitos 

contribuem para a renovação e fortalecimento da pele e sistema linfático, o que 

leva a remover da pele a "casca de laranja". A aplicação de ventosas no corpo 

facilita as trocas gasosas e regula o pH sanguíneo. 

São associados à Acupuntura sistêmica técnicas de deslizamento com 

ventosa sobre a área da PEFE para drenar a estagnação de energia; 

Drenar o Fígado (Gan): F3, VB 34, F14, B18. 

Transformar os fluidos do TA e mover o Qi: TA6. 

Dispersar umidade calor, harmonizar o caminho das Águas e o Qi do TA: 

VC5, VC6. 

Dispersão de muco, acalmar o Shen e harmonizar o Qi do TA: CS6. 

 Tratamento da PEFE por Estagnação do Qi do Fígado (Gan) 

Fornazieri 2005 relata que o princípio terapêutico é de drenar o Fígado 

(Gan) para mover o Qi e promover transformação dos fluidos no TA. 

Principais pontos: F3, F14, VB34, B18, TA6, VC5, VC6, VC9, CS6. 

 Tratamento da PEFE por Deficiência de Yang do Baço (Pi) e Rins 

(Shen)  

Princípio terapêutico: promover transporte, transformação e eliminação 

dos fluidos.  

Principais pontos: VC12, R7, E36, VC9, E28, BP9, VC5, P7. 

 Tratamento da PEFE para liberar a estagnação de Jing Ye. 

Princípio terapêutico: promover diurese e a drenagem linfática. 

Principais pontos: VC6, VC9, E 21, E36, E25, R20, R21, E26, E7, R23, 

BP18, BP19, BP20, BP21, F14, R27, VC21. 

6 ORIENTAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA PEFE 

A ma nutrição causa uma deficiência do QI e do sangue e debilita a 

função do baço em transportar e transformar estabelecendo um ciclo vicioso, 
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que porque a falta dos alimentos debilita o baço, de maneira que esse não 

realiza o suficiente sua função de absorver os nutrientes dos alimentos. 

O baço estando fortalecido transformará e transportará os alimentos e os 

fluídos adequadamente, provocando a diminuição do peso e por consequência 

os aspectos de gordura e líquidos no tecido epitelial. De acordo com os 5 

elementos, o estomago e o baço pertencem ao elemento terra, um e yang e o 

outro yin. O relacionamento entre esses dois sistemas está muito próximo, de 

maneira que poderiam ser considerados como dois aspectos de um mesmo 

sistema. Na verdade, a função do estomago de amadurecer e decompor, está 

intimamente coordenada com a função do baço de separar e mover as 

essências dos alimentos, a função do baço de transportar o QI para todo o 

organismo é intimamente dependente do QI do estomago. A coordenação entre 

o estomago e o baço deve ser resumido como se segue: 

1. O estomago é yang, o baço yin; 

2. O QI do estomago descende, o QI do baço ascende; 

3. O estomago gosta de umidade e detesta a secura, o baço gosta de 

secura e detesta umidade; 

4. O estômago sofre facilmente de excesso, o baço sofre de deficiência. 

6.1 Dietoterapia 

Como o aumento de peso piora a celulite, é importante evitar engordar 

para ajudar a combatê-la. A gordura é a forma que nosso organismo tem para 

acumular reservas de energia. Se comemos mais calorias do que o corpo 

precisa para usar no dia a dia, elas se acumulam sob a forma de gordura. 

Estas reservas serão utilizadas quando nosso organismo necessitar de 

energia, diminuindo os depósitos e, consequentemente, as gorduras 

armazenadas. Segundo Fernandes (2008) deve-se evitar alimentos gelados 

que conduzam à formação de Umidade, como leite e seus derivados: sorvete, 

cremes, manteiga e queijos, temperos muito forte, frituras, açúcar refinado e 

álcool. Deve-se fazer uso de alimentos que drenam líquidos e de temperos 

leves que aumentem o movimento energético de circulação de líquidos como: 

espinafre, nabo, chuchu, abobrinha, aspargos, cogumelos, cenoura, abóbora, 

aipo, salsa, cebolinha, coentro, manjericão, alho, gengibre, melão, melancia, 
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abacaxi e tofu. Alguns chás com propriedades diuréticas são também 

indicados: chá de cabelo de milho, cascas de chuchu, abacaxi, cavalinha, 

chapéu-de-couro, folhas de abacateiro e da parte branca da melancia. 

6.2 Reeducação alimentar 

Ingerir a mesma quantidade de calorias que é necessária para o 

consumo energético diário. O difícil é resistir aos apelos dos doces, tortas, 

chocolates, pizzas e tudo mais. Mas, com bom senso, equilíbrio e alguma força 

de vontade podemos conseguir.  

Os alimentos pertencem a grupos que terão função diversa no nosso 

organismo:  

Proteínas: importantes para a formação dos tecidos. Presentes nas 

carnes, leite e derivados, ovos e leguminosas. Alguns destes alimentos são 

também ricos em gordura, devendo-se dar preferências às carnes magras, leite 

desnatado, queijos brancos e iogurte desnatado e sem açúcar. Evite as carnes 

gordurosas e alimentos embutidos.  

Carboidratos: fornecem a energia necessária para as funções do 

organismo. As principais fontes são os pães, cereais, massas, doces e açúcar. 

Devemos tomar cuidado com a ingestão destes alimentos, pois, se ingeridos 

em excesso, a energia excedente será armazenada sob a forma de gordura.  

Vitaminas e minerais: necessários ao correto funcionamento orgânico. 

As principais fontes são os vegetais. Estes alimentos, além de estimular o 

funcionamento intestinal por serem ricos em fibras, causam sensação de 

saciedade e tem baixo teor de calorias.  

Uma dieta saudável deve conter alimentos dos vários grupos. Uma boa 

dica, fácil de aprender, é fazer um prato bem colorido. 

Evitar líquido ás refeições, pois elas diminuem as enzimas e dilatam o 

estômago, para tonificar o Baço e Rim, prefira alimentos integrais. 

Refeições ricas em verduras e legumes crus. Fazer um maior número de 

refeições de pequena quantidade. Comer mais no café da manhã e no almoço 

e menos no jantar. Durante o dia nosso organismo vai consumir mais energia, 

gastando mais calorias. Beber bastante água, 2 a 3 litros por dia, melhorando 

nossa diurese.  A obesidade, além de piorar a celulite, é um risco para a saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

Relacionado ao elemento TERRA, cujo órgão correspondente é o Baço-

Pâncreas e o Estômago, estes são responsáveis por separar e transformar a 

energia dos alimentos, quando este trabalha de forma insuficiente, há um 

acúmulo de elementos impuros e umidade que leva a celulite. 

Para se alcançar resultados mais satisfatórios e duradouros se faz 

necessário a realização de no mínimo 10 sessões, realizadas 2 vezes por 

semana. Porém os resultados dependem do biotipo de cada individuo. Na visão 

da Medicina Chinesa o tratamento baseia-se em drenar a energia do Fígado; 

transformar os fluídos e mover a energia; dispersar a umidade; transformar os 

fluídos e diminuir o edema; harmonizar o QI e dispersar o muco. 

Porém, vale ressaltar que a técnica não é milagre, ela precisa estar 

associada a uma reeducação alimentar, hábitos saudáveis e a prática de 

exercícios físicos.   

Os benefícios observados incluem a diminuição do estresse e 

ansiedade, melhora da digestão e do funcionamento intestinal, diminuição da 

compulsão alimentar. Dessa forma a atuação da acupuntura e nutrição ocorre 

não somente por aumentar o metabolismo, mas também por melhorar estado 

emocional e psicológico do paciente. E o melhor tudo isso: sem medicamentos 

ou efeitos colaterais indesejáveis. Perda de peso com qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esteticabr.com/acupuntura-no-tratamento-da-celulite-gordura-localizada-e-obesidade/
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