
Sei tai
Quiropraxia        
Japonesa



O que é Sei Tai ?

Sei – alinhar Tai – corpo

É uma técnica de ajuste composta por manobras precisas e de

princípios básicos ligadas ao sistema nervoso central , também

é corretiva por meio de movimentos manuais no corpo.



Como surgiu? 

De origem Oriental aplicada por Samurais ou mestres para

recuperar guerreiros. Nos séculos XV e XVI esta técnica era

restrita aos mestres, quando ocorreu a migração dos Japoneses

para a América o Sei Tai foi muito utilizado na Segunda Guerra

Mundial.



Objetivo 

Trata a parte óssea ajustando as vertebras e nervos

comprimidos ou pinçados relaxando a tensão muscular.

Também faz com que o Sistema Nervoso Central se equilibre e

assim envie as mensagens correta para o organismo.





Posturas



Tipos de problemas



O que pode ser tratado?

A técnica atua corrigindo Escolioses, Hiperlordoses, correção

postural, dores ciáticas, dores de cabeça, stress mental,

insônia, dores musculares, Bursite, Tendinites, Túnel do Carpo,

LER, Câimbras, perda de energia e fadiga no geral.



Cultura



Anamnese

O cliente responde a um questionário onde poderemos 

conhecer melhor sua saúde e seus hábitos.

Fazemos uma avaliação física do corpo da pessoa para 

identificar melhor alguns problemas

È sempre recomendado se o problema já existir e se faz 

tratamento médico trazer exames.



Tratamento

O bem estar já é notado na primeira sessão, no caso de

tratamento é necessário 5 a 10 sessões, durante o tratamento o

cliente entende como adotar novos hábitos de vida contribuindo

para a sua qualidade de vida.



Curso

Público alvo para fazer o curso, Fisioterapeuta, Professor de

Educação Física, Acupunturista, Massoterapeutas, Massagistas,

profissionais da área da saúde . É interessante ter

conhecimento de Anatomia e Fisiologia.



Duração do curso

4 meses sendo

1 final de semana por mês



Professora

Nome: Wasti Regina Aloise 

E-mail: wastialoise@yahoo.com.br

Telefone: 11- 992942182

mailto:wastialoise@yahoo.com.br

