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Constipação Crônica: Tratamento com Ventosaterapia – Estudo de Caso
Chronic Constipation: Treatment with Sliding Cupping Therapy – a Case Study

Francieli Bau Téo a ∗, Sandra Silvério-Lopes a
a Faculdade de Tecnologia IBRATE, Programa de Pós-Graduação em Acupuntura, Curitiba (PR)

Resumo: Contextualização: A constipação é um sintoma definido pela ocorrência de qualquer manifestação como a dificuldade ou dor ao evacuar e evacuações inferiores a três vezes por semana. Nos últimos anos, a constipação intestinal crônica vem sendo considerada como um problema de saúde pública
devido à sua elevada prevalência. Existem vários tipos de constipação, dentre elas destaca-se a funcional que se caracteriza pela ausência de causas orgânicas
definidas, normalmente tratada com ingestão de fibras, líquidos e exercícios físicos. Nem sempre os métodos convencionais com dietas e remédios são suficientes. Objetivo: Analisar os efeitos do tratamento com ventosaterapia em constipação intestinal severa. Métodos: Estudo de caso clínico com uma paciente
voluntária de 28 anos, com constipação severa. A técnica utilizada no estudo foi a ventosaterapia deslizante. Foram realizadas uma sessão por semana, durante
13 semanas. Resultados: Houve o desaparecimento dos sintomas de constipação na quarta sessão realizada, continuando uma evacuação diária até o término
da intervenção. A técnica de ventosaterapia de método deslizante foi eficaz no tratamento da constipação severa.
Palavras-chave: Constipação intestinal crônica, Ventosaterapia deslizante, Medicina Tradicional Chinesa.
Abstract: Background: Constipation is a symptom defined by the ocurrence of any manifestation such as ificulty or pain when evacuationg and bowel movements
lss than three times a week. In recent years, chronic intestinal constipation has been considered a public heath problem due to its high prevalence. There are several
types of constipation among the functional one stands out which is characterized by the absence of defined organic causes, usually treated with the ingestion of
fibers, liquids and physical exercises. Conventional methods with diets and medicines are not always sufficient. Objective: Analyzing the effects of treatment with
ventosatherapy in severe constipation. Methods: Clinical case study with a 28-year-old volunteer patient with severe constipation. The technique used in the
study was sliding cupping therapy. One session a week was held for 13 weeks. Results: The symptoms of constipation disappeared in the fourth session contiuing
with a daily bowel movement until the end of the intervention. The sliding method therapy technique was effective in the treatment of severe constipation.
Keywords: Chronic constipation, Sliding cupping therapy, Ventosatherapy, Traditional Chinese Medicine.

1. Introdução
A constipação intestinal é um sintoma definido pela ocorrência de qualquer uma das seguintes manifestações, independente do intervalo entre as evacuações: eliminação das
fezes duras, em cíbalos, na forma de seixos ou cilíndricas com
rachaduras, dificuldade ou dor para evacuar, eliminação esporádica de fezes muito volumosas, que podem ou não entupir o vaso sanitário, ou frequência de evacuações inferior a
três por semana, exceto em crianças em aleitamento natural
exclusivo 1 .
Existem vários tipos de constipação, dentre eles destacase a funcional que se caracteriza pela ausência de causas
orgânicas definidas, detectáveis pelos métodos de investigações atualmente disponíveis. É a forma mais comum de
constipação em nosso meio 2 .
A constipação atinge todas as faixas etárias, havendo em
comum o grande intervalo entre o início da constipação e a
primeira consulta em serviço especializado, ausência de aumento no intervalo das evacuações em parcela expressiva dos
pacientes e elevada ocorrência de escape fecal e dor abdominal como complicações da constipação crônica funcional 3 .
A constipação não é um sintoma, não é uma doença e
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nem um sinal, e, como tal, pode ter origem de vários distúrbios intestinais ou extra-intestinais 2 .
A constipação é problema relevante em saúde pública,
precisando ser avaliado por cuidadores em atenção primária,
gastrenterologistas e gestores de saúde. Embora somente um
terço dos indivíduos afetados procurem atendimento médico, os custos de tratamento de constipação chegam a centenas de milhões de dólares por ano despendidos somente
com laxativos de venda sem prescrição médica 4 . A automedicação é muito frequente entre os portadores de constipação crônica 5 .
O tratamento convencional alopático utiliza medicamentos laxantes, prescritos em 85% das consultas médicas para
este fim 4 , que muitas vezes causam dependência fisiológica
do funcionamento do intestino por estas drogas, e em outros
casos não chegam a resolver.
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é uma ciência milenar que busca equilibrar o organismo, através de técnicas
como a acupuntura, fitoterapia e exercícios terapêuticos.
A acupuntura já foi aplicada em casos de constipação intestinal e apresentou bons resultados ao aumentar o movimento peristáltico do intestino 6 . No entanto há indivíduos
que tem medo de agulhas, o que afasta uma boa opção de
tratamento natural, sem efeitos colaterais.
A ventosaterapia é um recurso auxiliar da MTC, praticada
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de maneira independente ou como complemento de uma
sessão de acupuntura. Esta técnica embora, muitíssimo antiga, ganhou conhecimento do público quando nas Olimpíadas de 2016, o nadador e medalhista olímpico Michael Phelps
apareceu com manchas roxas em seus ombros e dorso, chamando a atenção do mundo, que tentou entender até que
ponto aquela estranha técnica chinesa poderia ter relação
com o enorme sucesso nas piscinas.
Na literatura há pouca literatura sobre a aplicabilidade
do uso de ventosaterapia. A maioria desta literatura é de livros, onde pouco se tem da fundamentação científica deste
método tão antigo. Encontra-se artigos sobre ventosaterapia
como benefício analgésico 7,8 , mas não para constipação intestinal, o que justifica a presente pesquisa.
Diante do exposto, define-se o problema de pesquisa: a
ventosaterapia é um recurso eficiente para o tratamento da
constipação severa crônica?
O objetivo geral desta pesquisa é analisar os efeitos do
tratamento com ventosaterapia em constipação intestinal severa, no formato de estudo de caso clínico.
2. Aspectos fisiológicos e conceituais da constipação intestinal
As múltiplas funções do trato gastrointestinal humano incluem a perfusão e a secreção para possibilitar a digestão, a
absorção de nutrientes e água. Além disto, o trato gastrointestinal é um importante órgão imunológico, agindo como
uma barreira para impedir a absorção de microrganismos intraluminais e seus produtos 9 .
De acordo com os “Critérios de Roma” 10 para se diagnosticar a constipação intestinal funcional, é necessário que o indivíduo apresente por pelo menos três meses, em pelo menos
1/4 do tempo, dois ou mais dos seguintes sintomas: esforço
ao evacuar, fezes endurecidas ou fragmentadas, sensação de
evacuação incompleta e/ou dois ou menos evacuações por
semana.
Estudos apontam uma prevalência em torno de 16% da
população mundial adulta sofre de constipação severa 11 . Os
dados, no entanto, são muito variáveis e mudam abruptamente dependendo da faixa etária, e até condições socioeconômicas. Devido à sua elevada prevalência, a constipação intestinal crônica (CIC) vem sendo considerada como um
problema de saúde pública.
Em algumas situações a constipação intestinal é objeto de
pesquisas clínicas, tal como como em pacientes de UTI, cujos
distúrbios de motilidade são relatados em até 83% dos pacientes internados nestas unidades 12 .
Trata-se de uma doença que atinge indivíduos de qualquer idade e apresenta repercussões clínicas que não requerem tratamento de emergência. É responsável por cerca de
3% das queixas registradas em consultório de pediatria geral
e quase 25% dos casos de atendimento nos ambulatórios de
gastroenterologia pediátrica 2 .
A modificação dos hábitos alimentares, proveniente da
industrialização, tem introduzido um elevado consumo de
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alimentos refinados desprovidos de fibras alimentares, contidas em maior quantidades em frutas, vegetais e cereais integrais. A carência de fibras, favorece a constipação intestinal A literatura 13 incentiva ainda a ingestão de pelo menos
oito copos de líquidos, incluindo sucos, água, entre outros,
pois altera o peso e a maciez das fezes. Além disso, a ingestão
hídrica elevada também se relaciona com o aumento do número de reflexos gastrocólicos e contribui para a lubrificação
intestinal.
Estudos 11 concluem que o sedentarismo e a limitação das
atividades físicas decorrentes dos hábitos de vida moderna,
contribuem para a diminuição de esforços do ser humano na
realização de suas tarefas diárias, também podem ser responsáveis pela diminuição da motilidade intestinal.
A constipação pode ser de origem orgânica quando é secundária a alguma doença, como câncer de cólon e hipotireoidismo, ou por qualquer patologia capaz de impedir o movimento do conteúdo intestinal, como aderências que causem
constrição do intestino e úlceras.
Porém, quando não existe nenhuma doença patológica
que cause a constipação secundária no paciente é classificada como funcional. Esse é fruto de hábitos alimentares impróprios, hábitos secundários, inibição do reflexo de evacuação e outros costumes comportamentais e alimentares inadequados adquiridos devido à postura do homem moderno.
Além destes fatores 14 , a constipação crônica é três vezes
maior em mulheres do que em homens. Uma das hipóteses
é que mulheres requerem uma quantidade menor de energia, ingerindo uma quantidade menor de nutrientes e consequentemente de fibras.
A não obediência ao reflexo de evacuação dificulta o restabelecimento da resposta adequada ao reflexo gastrocólico,
sendo necessário ações educativas e alterações comportamentais para se evitar possíveis transtornos. Não realizar refeições importantes em horários regulares e o não fracionamento das mesmas podem implicar em uma diminuição do
número de reflexos gastrocólicos devido à falta ou volume
inadequado de alimento para formação do bolo fecal, não estimulando o peristaltismo.
Em termos fisiopatológicos, a constipação intestinal
divide-se em três categorias:
1. Constipação de trânsito normal;
2. Constipação de trânsito lento; e
3. Doenças do ato evacuatório 15 .
3. Considerações Sobre Ventosaterapia
A ventosaterapia é utilizada na China há centenas de
anos. Os mais antigos registros do uso de ventosas foram encontrados no Bo Shu (um livro antigo escrito em seda), descoberto em um antigo túmulo da Dinastia Han, em 1973 16 .
A aplicação de ventosas regulariza o fluxo da energia (qi)
e do sangue e (xue) ajudando a extrair e eliminar os fatores
patogênicos como vento, frio, umidade e calor. As ventosas
também movimentam a energia e o sangue e abrem os poros
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da pele, precipitando a remoção de agente patogênicos através da própria pele. Quando a energia do paciente for deficiente, o fluxo será lento e quando for abundante, o fluxo será
muito mais rápido 17 .
Em alguns tratamentos estéticos corporais 18 e analgési7,8
cos
a ventosaterapia tem parcialmente seus mecanismos
explicados por seus efeitos de pressão negativa que a sucção
mecânica provoca. Estes efeitos poderiam mobilizar os órgãos/vísceras a ponto de estimular mecanicamente o movimento peristálticos, e conduzir com mais facilidade a evacuação, bem como reduzir os gazes no intestino 19 .
A pequena força de tração sobre o ventre estimula o interior dos órgãos, seus movimentos peristálticos e a secreção de
fluídos digestivos e, deste modo, fortalece o poder de digestão, de absorção de nutrientes e de secreção. É por isto que
a técnica de ventosaterapia tem efeitos notáveis sobre transtornos gastroentéricos crônicos e sobre a constipação 17 .
4. Caso Clínico
4.1. Histórico da voluntária
Por se tratar de estudo de caso, a amostra desta pesquisa
foi composta por uma voluntária, 28 anos de idade, sexo feminino, caucasiana, ex-jogadora de basquete profissional de
Santa Catarina, apresentava-se dentro da faixa de peso saudável apresentando 70 quilos tendo 1,73 metros de altura,
sem gestações, não-fumante, sem problemas de pressão arterial, histórico de cirurgia renal em 2005. Não gosta de tomar
laxantes e outros medicamentos utilizados em constipações.
A voluntária parou com a prática do esporte em 2005 após
uma cirurgia renal, passando a apresentar alguns sintomas
como estufamento e evacuações mais esparsas e ressecadas.
Com a mudança de rotina e a falta de exercícios físicos, a
mesma passou a evacuar somente três vezes por semana,
causando estufamento e dores causadas pela distensão abdominal. Quando evacuava, queixava-se de dor com muita
dificuldade de expelir as fezes, estas muito duras e compactadas. Isto se tornou um problema crônico e muito incômodo.
A paciente também notou o aparecimento de alguns sintomas relacionados à constipação como fezes mais secas, espaçamento dos dias de evacuação e isso fez ela procurar um
médico especialista gastrointestinal. Foi-lhe prescrito fibras
solúveis para serem diluídas em água e ingeridas pela manhã
em jejum, mudou também a dieta da voluntária onde esta
diminuiu a ingestão de carboidratos e passou a ingerir mais
frutas, legumes, vegetais, líquidos como sucos, chás e principalmente água, dando início à prática de exercícios em academia.
Tais mudanças não acarretaram diferenças quanto aos
sintomas causados pela constipação nem melhora quanto ao
número de evacuações por semana.
4.2. Materiais e Métodos
4.2.1. Materiais
Utilizou-se os seguintes materiais: jogo de ventosas em
acrílico de origem chinesa com 20 copos, marca Dong Yang® ,

óleo de origem vegetal de semente de maracujá marca
Natura® , toalha para retirar excesso de óleo.
4.2.2. Metodologia
A busca pela voluntária se deu de forma intencional, onde
foi-lhe explicado os objetivos e metodologia do estudo, ficando estabelecido quanto a adesão à presente pesquisa. A
mesma assinou o termo de consentimento livre e esclarecido,
sendo que o estudo atendeu as normas éticas vigentes.
No primeiro dia de tratamento a voluntária respondeu
a um questionário formulado pela autora onde avaliou-se a
qualidade de vida antes do início do estudo e antes de cada
sessão a ser realizada, a mesma respondia ao questionário referente à semana anterior.
Aplicou-se a técnica semanalmente, todos os sábados,
por três meses, totalizando 13 sessões, variando somente o
horário conforme desejo da voluntária para sua comodidade.
Cada sessão durou em média quinze minutos.
A voluntária recebeu os atendimentos, colocando-se em
decúbito dorsal. Aplicou-se óleo corporal de origem vegetal
à base de semente de maracujá, na região abdominal, com
o objetivo de facilitar o deslizamento, e então iniciava-se a
técnica da ventosaterapia.
A técnica consiste na utilização de uma bomba à vácuo e uma ventosa de acrílico, com a qual produzia-se um
pouco de vácuo dentro da ventosa até uma marca existente
na mesma e por quinze minutos deslizava-se as ventosas no
sentido horário no abdômen da voluntária, ao redor da cicatriz umbilical (Figura 1).
Houve o cuidado para não produzir muito vácuo, não permitindo que a pele da voluntária tracionada não ultrapassasse a marca da ventosa para evitar dor ou manchas na pele
(Figura 2).
Ao final de cada sessão de ventosaterapia, retirava-se o
excesso de óleo do abdômen da voluntária com o auxílio de
uma toalha, completando-se assim cada atendimento.
5. Resultados
Com os apontamentos do diário de saúde intestinal que a
voluntária preencheu diariamente, elaborou-se a Tabela 1.

Baseado nas respostas do questionário sobre a Qualidade
de Vida, calculou-se o resumo do número de evacuações semanais, constante na Tabela 2.

6. Considerações Finais
Através dos resultados obtidos, concluiu-se que a técnica de ventosaterapia de método deslizante auxiliou no
tratamento da constipação intestinal crônica da voluntária
atendida neste estudo. Sugere-se que em próximos estudos
registre-se por algumas semanas o Diário de Evacuações após
suspender a intervenção, para avaliar o comportamento após
sessar o estímulo mecânico da ventosaterapia.
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Figura 1: Ilustração da técnica de ventosaterapia no abdômen da voluntária (à esquerda). Detalhe da aplicação do copo na
barriga (à direita).
Sessões/
Sintomas

Antes

Estufamento
Distensão abdominal
Dor abdominal
Dor ao evacuar
Flatulência

X
X
X
X
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X X
X
X
X X X X

Tabela 1: Distribuição dos sintomas associados a constipação intestinal ao longo das 13 semanas.

Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Número de
evacuações
semanais

4 5 7 7 7 7 7 7 7

7

7

7

7

Tabela 2: Número de evacuações semanais ao longo das 13
semanas de tratamento.
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