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Disfunções Musculoesqueléticas
Lesão 

Músculos, Ossos e partes moles de uma articulação. 
Ligamentos, tendões, meniscos e cartilagens.



Disfunções Musculoesqueléticas

Visão da Medicina Moderna



Disfunções Musculoesqueléticas

• Definição Disfunção: Mal funcionamento ou 
alteração das funções normais de um órgão.

• Dor nas costas: Lombalgia, cervicalgia ou 
ciatalgia.



Disfunções Musculoesqueléticas

• O primeiro caso de dor nas costas registrado 
foi pelo médico egípcio Imhotep, “2780 A.C.” 
durante a construção da pirâmide Saqqara.



Disfunções Musculoesqueléticas

As estatísticas de quantidade de dor nas costas (lombalgia 
ou ciatalgia) mostram-se muito elevadas.

Atividades que desencadeiam dor nas costas
Esforços na coluna

• Atividade física intensa;
• Atividade repetitiva;
• Peso excessivo;
• Trabalhos manuais com máquinas que vibram;
• Estresse.



Disfunções Musculoesqueléticas

• A coluna vertebral é dividida em quatro partes;
• A lombar possui cinco vértebras e está localizada entre a 

torácica e a pélvis.



Disfunções Musculoesqueléticas

Origem
Traumática



Disfunções Musculoesqueléticas

Origem
Degenerativa



Disfunções Musculoesqueléticas

Origem
Má-Formação



Disfunções Musculoesqueléticas 

Inflamação
Resposta fisiológica e de reparo 

Irritação ou Deterioração 

Músculos
Ligamentos
Tendões 
Demais tecidos articulares, 



Disfunções Musculoesqueléticas 

Sintomas 
Edema acúmulo de líquido no tecido subcutâneo;

Rubor;
Dor;
e Limitação funcional da região afetada.



Disfunções Musculoesqueléticas 
Causas e tratamento MTC

Medicina 
Chinesa

Interrupção 
Livre fluxo
Qi e Xue

Canais e 
Colaterais Síndrome Bi

Músculos, 
Tendões e 

Ossos



Etiologia – Fatores Endógenos

Fatores 
Endógenos

Sistema Zang 
Fu

Fatores 
adquiridos

Emoções, 
alimentação e 

idade avançada

Insuficiência
Qi e Xue

Baço e Rim

Emoções
Estagnação 

Qi e Xue
Fígado

Fatores 
congênitos

Gestação e 
Hereditariedade

Insuficiência de
Jing Rim



Etiologia – Fatores Exógenos

Fatores 
Exógenos

Sistema Zang Fu

Traumas físicos
Bloqueia o fluxo 

de Qi e Xue 
_(Sedentarismo)

Contusão,
Entorse, Esforço 

excessivo e repetitivo

Agentes 
Climáticos

Vento, frio e 
umidade

Calor (agravamento 
dos três)



Tratamento Acupuntura

Objetivos

Aliviar dor

Função 
motora

Normalizar 
as funções F, Ba e R



Tratamento Acupuntura

Princípios adotados 

Eliminar Fatores 
patógenos

Ativar circulação 
do Qi e Xue

Reequilibrar 
Funções 

Energéticas

Tratamento



Lombalgia

Lombalgia

Causas

Desordens 
Mecânicas

Enfermidades 
Degenerativas

Estado de dor

Aguda Crônica

Região 
inferior das 

costas



Lombalgia

Sintomas 
comuns

Dor

Limitação 
funcional

Irradiar membros 
inferiores 



Lombalgia por insuficiência do rim



Lombalgia por estagnação de Qi e Xue



Lombalgia por Síndrome Bi de frio e 
umidade



Os Segredos do Tung

O Método Tung é um método único e diferenciado
de tratamento de acupuntura

POR QUÊ?



Os Segredos do Tung

Antes de responder essa pergunta, precisamos 
saber:

Quem é Tung?



Família Tung

O método Tung é Familiar, ou seja, e, foi
transmitido de gerações e Tung aprimorou o
sistema.



Tung e sua vida

Mestre Tung nasceu em 23 de maio de 1916 na 
província de Shandong no norte da China.

No período de 1953 a 1975:
400.000 pacientes 100.000 gratuito 150/dia

Agora vocês entendem porque é um método 
único e diferenciado. 

Porque só existia na Família Tung.



Tung e sua vida
• É visto como um dos acupunturistas mais importantes

da história moderna.

• Pontos de acupuntura eram um tesouro secreto da
família, passados de geração a geração.

• Aos 18 anos abriu sua própria clínica de acupuntura na
sua cidade natal .

• Em 1949 devido a política de seu país mudou-se para
Taiwan, usando seu sistema.



Tung e sua vida

• Durante os anos de 1971 a 1974, foi convidado por
5 vezes para tratar a hemiplegia do Presidente do
Camboja.

• Tung foi o primeiro a quebrar a ensinar a pessoas fora
da família.

• É um sistema completo que inclui seus próprios canais.

• Um sistema de canais de cinco Zang e seis Fu. 



Sistema da Acupuntura Tung

O sistema de acupuntura Tung é baseada em:
• Teoria de Diferenciação de síndromes dos             

8 princípios
• Diagnóstico pelo Zang Fu
• Funções clássicas dos Acupontos
• Sistema de Correspondência
• Diagnóstico Palmar e Facial



Lombalgia X Tratamento Tung

Localização pontos e Tratamentos



Áreas de Tratamento



Dor lombar

(77.02) Zheng Zong
(77.03) Shi Zheng
(99.08) Er San 
San Cha Yi 



Dor lombar



Dor lombar na coluna vertebral

(11.11) Fei Xin



Dor lombar devido à insuficiência renal

Dor lombar devido à insuficiência renal 
(88.09) Tong Shen 
(88.10) Tong Wei 
(88.11) Tong Bei



Dor lombar devido à insuficiência renal



Dor lombar devido a padrões de 
deficiência nos rins

Dor lombar devido a padrões de deficiência nos 
rins 
(66.14) Shui Xiang
(66.15) Shui Xian 
(77.19) Di Huang



Dor lombar devido a padrões de 
deficiência nos rins



Dor lombar devido a qualquer causa

• (11.07) Zhi Si Ma



Dor lombar irradiando para o canal da 
Bexiga

• (1.010,14) Ma Kuai Shui



Dor lombar quando se levanta e após 
se sentar

• (22.06) Zhong Bai



Dor na coluna, especial torácica e 
lombar

• (1.010,06) Hou Hui



Lombar (entorse agudo)

• Lombar (entorse agudo) 
• (1.010,19) Shui Tong 
• (1.010,20) Shui Jin 
• San Cha Er



Lombar (entorse agudo)



Lombar (entorse agudo)

• San Cha Er



Dor lombar e ao redor do umbigo

• Zhong Bai (22.06); 
• Xia Bai (22.07);
• Wan Shun Er (22.08);
• Wan Shun Yi (22.09).



Dor lombar e ao redor do umbigo

Zhong Bai (22.06) Xia Bai (22.07)
•



Dor lombar e ao redor do umbigo

• Wan Shun Er (22.08) Wan Shun Yi (22.09)



OBRIGADO!
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