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 A importância de outras abordagens e 
terapêuticas 

 Introdução 

 Relação Qi/Xue 

 A importância do Qi/Xue como base para saúde 

 A importância do Abdômen para a saúde 

 Integrando as diferentes terapias 

 “Lições de casa” (Qi Gong, Chi Nei Tsang, Okyu, 
2ºMC) 

 

TÓPICOS 
 



Apesar da visão integral do ser 
fornecida pelas Terapias Orientais, 
vale ressaltar que a abordagem por 
diferentes ângulos demonstra uma 
eficácia maior. Assim, a 
combinação de terapias mais 
“corporais” (massagem, 
acupuntura) com abordagens mais 
mentais/emocionais (Cinesiologia 
Aplicada, Terapias Florais) 
permitem um tratamento mais 
profundo e amplo ao paciente. 

IMPORTÂNCIA DAS DEMAIS TERAPIAS 
 



Energético 
 

Emocional 
  

Fisico 



– Punho-Tornozelo, 2º Metacarpo (e seus devidos 
segmentos), áreas de correspondência em 
microssistemas (Koryo, Sujok, Aurículo) possuem 
maior eficácia em queixas físicas/quadros álgicos; 

 

– Canais Divergentes, pontos Janela do Céu, 2ª linha 
da Bexiga e outras terapias (como florais, 
cinesiologia aplicada, Chi Nei Tsang) possuem um 
grande impacto em aspectos mais emocionais; 

EXEMPLOS 
 



     Qi 
 De natureza mais Yang, sutil, 

móvel 

 Representa aspectos mais 
funcionais e metabólicos do 
corpo 

 Segundo Yoshio Manaka, Qi 
corresponderia a 
Informações/sinais utilizados 
pelo corpo para trazer o 
organismo de volta ao seu 
equilíbrio (Teoria do Sinal X) 

QI / XUE 
 



Xue: 

– De natureza mais Yin, densa, física 

– Representa aspectos mais estruturais e nutritivos 
do corpo 

 

QI / XUE 
 



 A saúde e o bom 
funcionamento do 
organismo depende da 
preservação de suas  
funções e sua nutrição 

IMPORTÂNCIA DO QI / XUE 
 

 Manifestação/Representação do Yin/Yang no 
corpo; 
 

 Representam propriamente a funcionalidade e 
a nutrição do corpo; 



• Local onde se encontram 
órgãos e vísceras; 

• Principal centro de energia 
do corpo (Tan Tien Inferior); 

• Corresponde ao Jiao Inferior 
e Médio; 

• Possui grande quantidade 
de Qi/Xue; 

ABDOMEM 
 





ESQUEMA DE TRATAMENTO 

Abordagem Inicial 
(Ventosa, Toalha de Fogo, 

Quiropraxia) 

Quadros  
Mais físicos/Orgânicos 
  
-Acupuntura 
-Okyu/Mubun 
-Chi Nei Tsang 

Abordagem Intermediária 
(Acupuntura, Okyu, Mubun, Chi Nei Tsang) 

Abordagem Final 
(Hinaishin, “Lições de casa”) 
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 Abordagem inicial: Sempre do geral para o 
específico 

 Abordagem intermediária: terapias e técnicas 
específicas para o quadro clínico 

 Abordagem final: estímulos de longa 
duração+lições de casa 

 

Obs.: O bom-senso sempre prevalece! Cuidado 
com “casos especiais”! 

INTEGRANDO DIFERENTES TERAPIAS 
 



INTEGRANDO DIFERENTES TERAPIAS 
 

Terapias que apresentem um efeito mais geral no organismo, 
visando um primeiro equilíbrio e preparar o corpo para o  

tratamento específico: 

 
– Ventosa (buscar principais áreas de congestão sanguínea e iniciar processo 

de purificação do sangue) 

– Toalha de fogo (Mobilizar Qi/Xue nas costas para eliminar congestões e 
causar relaxamento) 

– Quiropraxia (principais ajustes cervicais, torácicos e lombo-sacrais para 
“liberar a coluna” e potencializar a resposta terapêutica) 

 

ABORDAGEM INICIAL 



INTEGRANDO DIFERENTES TERAPIAS 
 

ABORDAGEM INTERMEDIÁRIA 

• Microssistemas: 
– Aliviar Quadros álgicos 

• Acupuntura: “Terapia de comandos” 
– comandar o corpo por meio dos pontos e funções específicas 

(retirar calor, nutrir sangue, mover Qi, atuar em área X) 

• Okyu/Mubun/Chi Nei Tsang: “Liberar e nutrir o Abdomen” 
– Mobilizar Qi/Xue no abdomen para liberar congestões e purgar 

venenos 

• Cinesiologia Aplicada+Desativação de stress 
– Busca de traumas e padrões de comportamento+desativação de 

stress 
 



INTEGRANDO DIFERENTES TERAPIAS 
 

ABORDAGEM FINAL 

• Aplicação de agulhas intra-dérmicas (hinaishin) em pontos de 
acupuntura para prolongar o efeito do tratamento (Punho-
tornozelo, Shu Dorsal, Equilíbrio geral pelas costas) 

 

• Lições de casa para prolongar o efeito e manter a saúde 
(Moxa botão ou compressa de sal quente+ massagem para 
aquecer o abdomen promover a circulação; 2º metacarpo e 6 
sons de cura) 



Obrigado  
pela atenção! 

Contato: 
paulohpg@gmail.com 

 

Cel: 96326-5284 
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