
 

 

Acupuntura melhora o índice de colesterol ruim no organismo. 

Texto: Caio Cesar de Oliveira. 

 

A medicina chinesa traz esse benefício, ajuda no reequilibro natural do corpo e no 

sistema endócrino, possibilitando um aumento na circulação sanguínea. 

O nosso corpo tem um sistema que quando estimulado faz com o que as taxas de 

colesterol entrem na normalidade, e por esse mesmo fator que a medicina 

tradicional chinesa ajuda o organismo diminuir o colesterol ruim e aumentar o 

colesterol bom, através dos estímulos periféricos nos pontos de acupuntura. 

Alguns pacientes que faz o uso dos medicamentos para o tratamento de 

problemas de colesterol utilizam a acupuntura para aumentar a absorção do 

organismo a esses medicamentos, assim possibilidade uma melhor absorção do 

fármaco e alterando a função de metabolização do organismo. 

Além da acupuntura, existem outras ferramentas que ajuda no controle da taxa de 

colesterol como a auriculoterapia, fitoterapia, tui-ná, eletroacupuntura e outras 

técnicas que não envolvem picadas das agulhas. 

Na medicina tradicional chinesa o órgão responsável por essa disfunção no 

organismo é o baço, que está relacionado com a digestão dos alimentos e por 

substancias que circula dentro dos vasos. A principal função do zang (órgão) é 

transformar os alimentos e fluídos em qi (energia), nutri os músculos e controla o 

sangue dentro das veias e artérias. 

Por essa função energética do órgão envolvem a sensação da fome, sangramento 

excessivo, digestão insuficiente e fadiga. O baço funciona muito bem com 

ambientes secos; climas frios, úmidos e gelados são prejudiciais para a 

funcionalidade do baço, gerando um acumulo do fator patogênico conhecido como 

a umidade. 

Um bom sinal de funcionamento do baço é um corpo bem nutrido e forte. O 

sangue e os órgãos estão em perfeita harmonia, não demonstram sinais de 

deficiência de sangue, acumulo fleuma (edemas) ou prolapsos de órgãos. 

Quando debilitamos muito o qi do baço os fluidos acumulam-se e transforma em 

umidade. A umidade acaba obstruindo fluxo de energia interferindo a 

movimentação do qi no aquecedor médio.  

Após um longo tempo de obstrução da umidade acaba originando calor. A 

umidade começa interferir no fluxo de Qi do elemento madeira (fígado e vesícula 

biliar) o resultado não deixa a bile excretar a secreção biliar e causa um alto 

consumo de alimentos oleosos que tendem gerar umidade no organismo e 



 

 

causando o aumento do colesterol ruim devido à queda de processo energético e 

metabólico do organismo. 
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