
TUI NA 
NA CEFALEIA



As cefaleias tem inúmeras causas

• Estresse que cria tensão nos ombros, cervical 
e cabeça...

• Pressão alta, insônia, sinusite, resfriado, 
ansiedade, ressaca.....

• Tumores, aneurismas, etc



Cefaleia Tensional



Sintomas

• Dor temporal pode vir como aperto;

• Irradiada para cervical e pescoço;

• Irradiada para  o trapézio;

• Dor de leve a moderada;

• Pode durar horas ou dias;

• Não responde bem ao uso de analgésicos



Estatística

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cefaleia, cerca de 38% a 74% dos brasileiros 

sofrem com cefaleia tensional.

Entre as pessoas que tem cefaleia tensional, 
cerca de 88% são mulheres.



Desencadeamento...

Dores de cabeça tensionais são geralmente 
desencadeadas por algum tipo de estresse de 

origem externa ou interna:



Suas causas podem ser:

• Tensão causada por contração involuntária da 
musculatura;

• Bruxismo;

• Má postura;

• Estresse emocional ou mental;

• Cansaço;

• Excesso de exercícios;

• Fadiga visual;



• Ter problemas em casa / vida familiar difícil;

• Preparar-se para testes ou exames;

• Repouso insuficiente;

• Iniciar um novo trabalho;

• Tensão no trabalho;

• Se envolver em muitas atividades / 
organizações; etc....



Cefaleia na MTC

Segundo a MTC, a cefaleia é causada por: 

• Deficiência de Qi e Xue (Fatores internos);

• Invasão de Yang em excesso no Fígado 
(Fatores internos);

• Ascensão fogo no Fígado(Fatores internos);

• Vento Frio ou Calor (Fatores externos);

• Vento Umidade (Fatores externos)

• Outros;



Tui Na
Cefaléia

Localização da dor:

• Frontal – Estômago

• Temporal – Vesícula Biliar

• Nuca – Bexiga

• Topo - Fígado



Importante...

O estado de raiva, nervosismo, irritação,  
agressividade e ansiedade lesam o Qi do fígado, 

que por suas conexões energéticas podem se 
manifestar em cefaleias.



Tratamento com Tui Na

Pelos sintomas, está ligada principalmente ao 
canal da Vesícula Biliar, portanto vamos 

enquadrá-la em agressão à este Canal (VB) e ao 
fator externo Vento Frio. (O frio causa constrição 

da musculatura, portanto temos que trabalhar 
os canais afetados por ele)



Tratamento com Tui Na

Canal de Energia VB Vento Frio



• Quando existe a dor em uma região do corpo, 
é um alerta que nestes canais existam uma 
estagnação de Qi. 

• Portanto devemos detectar e trabalhar estes 
canais.



Canais de Energia afetados na Cefaleia 
Tensional:

• Vesícula Biliar

• Bexiga

• Estômago

• Vaso Governador



Manobras usadas
• An Fa (Pressão): Limpa os canais, alivia a dor, 

dispersa estase de Qi e Xue.

• Rou Fa (Amassamento com pequenos 
movimentos circulares): Ativa circulação de 
Xue e remover estagnação, tranquiliza a 
mente.

• Sao San Fa (Varrer, pentear): Manobra 
exclusivamente usada para estimular a região 
da cabeça.



• Tui Fa (Deslizamento profundo): Relaxa 
músculos e tendões, alivia dor, promove 
circulação do xue. 

• Na Fa (Compressão) Alivia espasmos 
musculares, regula a função dos nervos, 
desbloqueia os canais, dispersa o frio.



Prática



Aliviando a dor...

1 - An Fa (pressão) em 
ambos os pontos B2 (alivia 
a dor frontal) na 
extremidade interna de 
cada sobrancelha de 20 a 
30 vezes.

2 - Rou Fa (amassamento) 
no ponto extra Yintang
(acalma a mente, alivia 
cefaleia) 20 a 30 vezes 
com o polegar. 



Aliviando a dor...

• 3 - An Fa (pressão) 
do VG23 Começo 
couro cabeludo ao 
VG15 (alivia a 
cefaleia, dispersa 
o vento, acalma a 
mente).



Aliviando a dor...

• 4 - Fen Tui Fa (Deslizamento em 
separação) nas sobrancelhas, da 
extremidade interna para a externa com 
os dedos médios. Aplique movimentos 
suaves e regulares; repita 10 vezes. 



Aliviando a dor...

• 5 - An Fa (pressão) 
20 a 30 vezes: 
ponto extra 
Taiyang (dispersa 
agentes internos, 
alivia cefaleia) E8 
(alivia cefaleia)



Aliviando a dor...

• 6 - An Fa (pressão) 20 
a 30 vezes: VB8 
(acalma o fígado, 
trata cefaleia)  e VB20
(Elimina o vento, 
relaxa os tendões, 
beneficia a cervical, 
trata cefaleias). 



Aliviando a dor...

• 7 - Sao San Fa (Pentear com a ponta dos 
dedos); Comece na linha capilar da testa 
e siga em direção à parte posterior da 
cabeça. Repita 20 vezes bilateral.

• 8 - Tui Fa (deslizamento profundo) e    
Rou Fa (amassamento)  no 
esternocleidomastóideo bilateral sentido 
crânio-caudal;



Aliviando a dor...

• 9 – An Fa (pressão) no 
ponto VB21 (Dispersa 
o vento, relaxa 
tendões, alivia 
cefaleia) de 20 a 30 
vezes

• 10 – Rou fa
(Amassamento) e Na 
Fa (compressão) no 
trapézio 20 vezes



Aliviando a dor...

• 11 - An Fa
(pressão) em 
dispersão no F2
(Dispersa o 
vento)e F3 (ponto 
fonte do Fígado, 
regula e remove 
estagnação do 
fígado) bi



Aliviando a dor...

12 - An Fa (pressão) 
em dispersão no 
IG4 ( Fonte do IG, 
ativa circulação, age 
como ponto 
distante da cabeça) 
bi
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