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中医外治法 Terapias Externas da medicina chinesa 

 
O que são terapias externas? 
 
As terapias externas são técnicas da medicina chinesa que usam compostos de ervas medicinais nos 
pontos de acupuntura para a prevenção de moléstias nas inter-estações. 
 
Métodos de aplicação 
 
As terapias externas podem ser aplicadas da seguinte forma: 
Em forma de pílula. 
Em forma de composto de ervas. 
Em forma de gaze. 
 
Aplicação em forma de pílula 
 
As pílulas podem ser preparadas com a mistura do decocto de ervas com o Açúcar mascavo. Um 
composto simples e bastante eficaz para o tratamento de doenças de frio é feito da seguinte forma: 
Ingredientes: 
Suco de Gengibre (Succus Zingiberis) 250 ml 
Açúcar mascavo 250 gramas 
Método de preparo: 
Preparar o suco de gengibre extraindo o caldo do gengibre de gengibre fresco. 
Ir adicionando o Açúcar mascavo no suco de gengibre até que se forme uma pasta. Esfriar a pasta em uma 
forma de vidro e cortá-la em forma de pílulas. 
Funções: 
 Aquece a pele e dispersa o frio. 
Indicações: 
Elimina o frio do estômago (aplicando-se em B21), nutre o Yang do baço (aplicando-se em B20) e 
elimina a dor do estômago por acúmulo de umidade e frio.  
Método de uso: 
Aplicação pela manhã e antes de dormir. 
 
Aplicação em forma de gaze 
 
Preparar o composto em forma de decocto, umedecer a gaze no decocto, elminando-se o excesso de 
líquido e aplicar sobre os pontos indicados. 
 
Aplicação em forma de decocto 
 
Triturar as ervas, transformando-as em pó. As ervas podem ser preparadas em gengibre, mel, vinagre ou 
vinho para a intensificação dos efeitos. 
O composto pode ser preparado de acordo com as necessidades do paciente e os princípios da medicina 
chinesa. 
 
Vantagens 
 
É um método simples, prático e eficaz. Os compostos de ervas medicinais em forma de fórmula magistral, 
quando aplicados sobre os pontos de acupuntura, oferecem um efeito bastante similar aos proporcionados 
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pelas fórmulas magistrais, ainda com a vantagem de que quando o tratamento exige uma terapia externa, 
age diretamente sobre a raiz e a manifestação da doença. 
Em casos de espinha por exemplo. 
 
Desvantagens 
 
Quando aplicada de forma errada, pode lesar a pele do paciente. Recomenda-se que quando o composto 
possui uma erva ou substância que promove irritação da pele com a intensão de gerar o deqi, a aplicação 
deve ser removida quando a pele apresentar os os primeiros sinais de irritação, queimação ou coceira.  
 
Métodos de preparo 
 
Além das formas de aplicação anteriormente citadas, os compostos podem ter seus efeitos dinamizados 
através das combinações com os seguintes componentes: 
Gengibre (Rhizoma Zingiber) amplia a ação dispersiva do composto sobre fatores patogênicos externos. 
Mel: amplia a capacidade tônica do composto. 
Vinagre: amplia a ação do composto sobre o Qi. 
Vinho: amplia a ação do composto sobre a circulação do Qi e do sangue (xue).  
 
Ervas chinesas indicadas: 
 
桂枝 (Ramulus Cinnamomi) 
白芷 (Radix Angelicae Dahuricae) 
薄荷 (Herba Menthae) 
牛蒡子 (Fructus Arctii) 
木贼 (Herba Equiseti Hiemalis) 
蒲公英 (Herba Taraxaci) 
番泻叶 (Folium Sennae) 
 
Ervas brasileiras compatíveis: 
 
桂枝 - Canela (Cortex Cinnamomi) + Suco de Gengibre (Succus Zingiber)  
白芷 - Angélica (Radix Angelicae Archangelicae) 
薄荷 - Hortelã (Herba Menthae Piperitae)  
牛蒡子 - Bardana (Herba Arctii)  
木贼 - Cavalinha (Herba Equiseti Arvensis) 
蒲公英 - Dente de Leão (Herba Taraxaci) 
番泻叶 - Folículo de Senne (Fructus Sennae) 
 
Edema de membro inferior 
 
Canela + Gengibre: doce, picante e quente. 
Indicações: edema de membros inferiores, hipertensão. 
Método de preparo:  umedecer o pó de gengibre e canela no vinagre. 
Aplicação: R1, 失眠, Ba6. 
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Constipação 
 
Folículo de Senne: amarga e fria. 
Indicações: constipação. 
Método de preparo:  transformar em pó, aplicar no VC8, assim como se aplica o sal para a moxabustão. 
Gotejar água fria durante 5 minutos e trocar a gaze. 
Aplicação: VC8. 
 
Rinite 
 
Angélica + Hortelã: picante, aromático e morno. 
Indicação: Rinite. 
Método de preparo: transformar as ervas em pó, de preferencia juntas para que a mistura fique bem 
homogenea. 
Aplicação: IG4, IG20, VG24, Dingchuan.  
 
Outros métodos de aplicação 
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http://fitoblog.ebramec.com.br 
 
 


