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ACUPUNTURISTAS

Leonardo Visciglia



Tui – empurrar, por em movimento, apertar, 
comprimir, estimular, afastar, separar, 
dissipar.

Ná – pegar, segurar, puxar, 
amassar.

Tui na - “A mão que busca a harmonia comprimindo, 
estimulando, pondo em movimento“

Apresentador
Notas de apresentação
O tui ná antecede a outras técnicas da medicina, porque advém do instinto inato do ser humano de a qualquer lesão ou agressão que o corpo sofra, seja mecânica ou térmica, o ato de levar as mãos e essa região e massagear é natural...Sem perceber levamos as mãos a uma região que sofreu um impacto, ou aquecemos uma área com movimentos de fricção...Foi daí que pela observação que as técnicas de tui na foram sendo desenvolvidas e aprimoradas do decorrer dos anos.



Apresentador
Notas de apresentação
A medicina chinesa possui algumas ramificações, como vemos nesse esquema temos:A dietoterapia – os alimentos promovem a cura e a manutenção da saúde;A Fitoterapia – o uso das ervas medicinais chinesas para o restabelecimento da saúde, é umas das primeiras linhas de tratamento, considerada a medicina interna ( antigamente conhecida como a alquimia interna), tratamento de dentro para fora.O chi kun – exercícios de manipulação do Qi para manter a boa saúde e a longevidade. ( alguns estudos de chi kun mostram que pode ser dividido em marcial ou bélica  e terapêutica, esta ultima é uma pratica utilizada em hospitais e clinicas na china;Chegamos agora a Acupuntura, muito difundida no ocidente. Podemos subdividir sua pratica com a utilização de moxa principalmente ( já que o ideograma chinês dá a ideia de não haver separação – acupuntura e moxa). O recurso da eletro vem como uma forma de potencializar os estímulos obtidos com o agulhamento. Já a Auriculoterapia pode ser considerada como um capitulo a parte, foi também muito difundida, inicialmente na França e depois ganhou o restante do ocidente. Por fim vamos falar sobre nosso foco o Tui ná, que por sinal é mais antigo que a Acupuntura, pois a manipulação manual é algo que de certa maneira é instintivo no ser humano, as praticas do tui na segue os princípios que regem a medicina chinesa, através dessas manipulações é possível obter o efeito terapêutico desejado usando somente as manipulações e tb com auxilio de técnicas como Guasha e ventosas.



Apresentador
Notas de apresentação
Regula o fluxo de qi, elimina estagnações e com isso as dores (sem estagnação não há dor), e se o fluxo do qi é livre os zang fu estão em harmonia e assim suas funções ficam integras.o corpo é um todo , e o propósito do tratamento é reajustar o yin e yang , promover a circulação da energia (Qi) e do sangue.



Apresentador
Notas de apresentação
Os efeitos fisiológicos da aplicação do tui ná, podem ser enumerados da seguinte forma:



An Fa

Executada com: Polegar, cotovelo, palma da mão, punho e unha.

Acupontos, Pontos de gatilho e pontos reflexos. 

Forte poder analgésico: tratamento de dores.

Apresentador
Notas de apresentação
Umas das manipulações clássicas e mais utilizadas no tui na. Muito utilizada para o tratamento de dores tanto por excessos quanto por deficiências.



An Fa no ponto TA5

An Rou fa no ponto IG4 

Apresentador
Notas de apresentação
Pode ser utilizada em vários pontos de acupuntura, aqui temos alguns exemplos



An Fa PC6

An fa BA6



Rou fa

Revigora o Qi, tonifica o Baço e harmoniza o Estômago.
Ativa o sangue e libera estagnações, relaxa músculos e tendões, 

alivia inchaços e a dor.

Pressão e movimentos circulares mantendo a aderência das mãos do 
terapeuta e a pele do paciente, em um local fixo, movendo os tecidos 
subcutâneos rasos para amassar os tecidos profundos circularmente.

Apresentador
Notas de apresentação
Outra manipulação clássica e muito utilizada, que muitas vezes é combinada com o An fa – An rou fa.



Rou Fa  E-36

Técnica Rou fa



Gun fa

Rolamento do dorso da mão na superfície do corpo 
do paciente.

Relaxa os músculos e tendões, drena estagnações nos 
Canais, lubrifica as articulações, aumenta a mobilidade 
dos músculos e ligamentos, promove a circulação de 
sangue e alivia o cansaço.

Apresentador
Notas de apresentação
Manobra que como as anteriores é largamente utilizada, o praticante de tui ná  passa por um treinamento intenso para aperfeiçoar essa técnica.



Gun Fa – Canal da Bexiga



Nie fa

Movimento do pinçamento e agarramento consiste na compressão
dos tecidos através de duas direções opostas.

Nutre os tendões, quando aplicado na coluna, regula o Yin e o
Yang, tonifica o Baço e harmoniza o Estômago.

Apresentador
Notas de apresentação
Muito utilizada para aderências dos tecidos, melhorando a oxigenação.



Nie fa



Tui fa

Consiste em empurrar em única direção, realizando movimentos 
retilíneos paralelos as fibras musculares ou Canais com os dedos, 
e as  palmas das mãos 

Efeito de aquecimento e drenagem dos Canais e Colaterais, promove a 
circulação de Qi e Xue, relaxa músculos e tendões, alivia dor e 
espasmos, aumenta a elasticidade da pele  

Apresentador
Notas de apresentação
Outra técnica com  emprego muito grande em tui ná.



Tui fa



Ca fa

Fricção: são movimentos que o terapeuta executa  com os 
dedos ou com as palmas das mãos em direções opostas 
promovendo aquecimento. 

Aquece e drena os Canais, libera o tórax e revigora o Qi, regula funções 
digestivas e ajuda na construção de um bom físico, muito utilizada para casos 
de doenças respiratórias, digestivas e em casos de pobre condição de saúde.

Apresentador
Notas de apresentação
Estimula a circulação do Qi



Ca fa



Yao fa

Movimentos em que o terapeuta “gira” a articulação afetada do 
paciente lenta e gentilmente.

O movimento de rotação deve aumentar seu limite gradualmente. É 
permitido exceder o limite patológico, porém a rotação não deve 
exceder o limite fisiológico.

Apresentador
Notas de apresentação
Melhora a lubrificação das articulações, restabelece a amplitude de movimentos, ótimo para tratamentos de membros congelados. 



Yao fa



Massagem no sentido horário;
a favor da direção do fluxo de energia do Canal;
Tempo  breve;
Pressões são contínuas, fortes, lentas, profundas
Estados de deficiência energética 
(frio, flacidez, hipoestesia, hipotensão, suor frio, inchaço, paralisia, hipotonicidade, torpor, inatividade).

Tonificação

Massagem no sentido anti-horário;
Sentido oposto ao do fluxo energético do Canal; 
tempo de aplicação prolongado;
Pressões são intermitentes, leves, rítmicas e rápidas, superficiais;
Tratamento para um estado de excesso da energia:
(dor, espasmo, calor, contração, hipertensão, hipersecreção, inflamação, hipertonicidade, hiperatividade).

Dispersão

Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares.

Harmonização

Apresentador
Notas de apresentação
Mas como fazer as manipulações para obter os resultados desejados


Planilha1





												Dietoterapia





												Tui ná						Práticas Manuais



																								Ventosa



																								Guasha



												Fitoterapia												Manipulações

				MTC



												Acupuntura



																		Moxabustão



																		Eletroacupuntura



																		Auriculoterapia



												Qi gong







				Tonificação

				Massagem no sentido horário;

				a favor da direção do fluxo de energia do Canal;

				Tempo  breve;

				Pressões são contínuas, fortes, lentas, profundas

				Estados de deficiência energética 

				(frio, flacidez, hipoestesia, hipotensão, suor frio, inchaço, paralisia, hipotonicidade, torpor, inatividade).



				Dispersão

				Massagem no sentido anti-horário;

				Sentido oposto ao do fluxo energético do Canal; 

				tempo de aplicação prolongado;

				Pressões são intermitentes, leves, rítmicas e rápidas, superficiais;

				Tratamento para um estado de excesso da energia:

				(dor, espasmo, calor, contração, hipertensão, hipersecreção, inflamação, hipertonicidade, hiperatividade).



				Harmonização

				Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares, que deslizam a pele sobre os tecidos mais profundos.
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				Tratamento para um estado de excesso da energia:

				(dor, espasmo, calor, contração, hipertensão, hipersecreção, inflamação, hipertonicidade, hiperatividade).



				Harmonização

				Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares, que deslizam a pele sobre os tecidos mais profundos.
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				Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares, que deslizam a pele sobre os tecidos mais profundos.
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				(frio, flacidez, hipoestesia, hipotensão, suor frio, inchaço, paralisia, hipotonicidade, torpor, inatividade).



				Dispersão

				Massagem no sentido anti-horário;

				Sentido oposto ao do fluxo energético do Canal; 

				tempo de aplicação prolongado;

				Pressões são intermitentes, leves, rítmicas e rápidas, superficiais;

				Tratamento para um estado de excesso da energia:

				(dor, espasmo, calor, contração, hipertensão, hipersecreção, inflamação, hipertonicidade, hiperatividade).



				Harmonização

				Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares.






Planilha1





												Dietoterapia





												Tui ná						Práticas Manuais



																								Ventosa



																								Guasha



												Fitoterapia												Manipulações

				MTC



												Acupuntura



																		Moxabustão



																		Eletroacupuntura



																		Auriculoterapia



												Qi gong







				Tonificação

				Massagem no sentido horário;

				a favor da direção do fluxo de energia do Canal;

				Tempo  breve;

				Pressões são contínuas, fortes, lentas, profundas

				Estados de deficiência energética 

				(frio, flacidez, hipoestesia, hipotensão, suor frio, inchaço, paralisia, hipotonicidade, torpor, inatividade).



				Dispersão

				Massagem no sentido anti-horário;

				Sentido oposto ao do fluxo energético do Canal; 

				tempo de aplicação prolongado;

				Pressões são intermitentes, leves, rítmicas e rápidas, superficiais;

				Tratamento para um estado de excesso da energia:

				(dor, espasmo, calor, contração, hipertensão, hipersecreção, inflamação, hipertonicidade, hiperatividade).



				Harmonização

				Pressão sobre o ponto de massagem enquanto realizamos movimentos circulares.







Tui na

Canais 

Zang Fu

Manipulações: efeito semelhante ao 
agulhamento

Vias para a circulação de QI e Xue
Conexão com os Zang Fu

Síndromes

Funções  Internas 



Baço e 
Estômago

An fa: Tianshu (E25), Guanyuan (VC4), Zongwan
(VC12), Pishu (B20), Weishu (B21), Dachangshu (B25), 

e Zusanli (E36)

Manipulação abdominal em movimentos circulares no 
sentido dos movimentos peristálticos:

Promover digestão e eliminar a retenção de alimentos 



Fatores 
Patogênicos

Diurético

Diaforético

Laxativo

Promover aquecimento – Abrir o exterior
An Rou fa – Hegu (IG4), Fengchi (VB20), Dazhui (VG14), 
Waiguan (TA5)

Calor excessivo no Estômago e Intestinos, 
constipação, fezes secas e dor
Abdome: movimentos sentido horário
Rou fa: Zuzanli (E36), Zhigou (TA6), Tianshu (E25), 
Sangliao (B31), Ciliao (B32), Zhongliao (B33), Xialiao
(B34), Dachangshu (B25)

Micção difícil e retenção de urina, expulsar patógenos e secreção de toxina
An Rou fa: Guanyuan (VC4), Zhongji (VC3), Shuidao (E28) e Guilai (E29), 
Shangliao (B31), Ciliao (B32), Zhongliao (B33), Xialiao (B34), Xiaochangshu
(B27), Panguangguangshu (B28), e Zhonglushu (B29)



Hemorragias

Câncer

Distúrbios da pele (na área de lesão)

Trombose e flebite

Doenças infectocontagiosas

Gravidez

Contraindicações:

Apresentador
Notas de apresentação
Doenças infectocontagiosas – difícil acontecer... Hemorragias – cuidado porque promove uma grande mobilização de Xue.Câncer – sempre uma questão difícil... Quando um paciente que possui esse problema e esta em tratamento é indispensável  que o medico autorize o procedimento do contrario, o terapeuta pode ser responsabilizado por qualquer alteração ,nesta caso por metástase.Gravidez – é melhor evitar pacientes no inicio e no final da gestação.Distúrbios de pele – sua integridade acima de tudo certoProblemas de circulação são muito delicados, a manipulação de uma região com trombo pode fazer que ele se desloque para áreas que podem causar problemas graves como embolia pulmonar.
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Interação Acupuntura e Tui na
Pesquisa:

TING-HUI, Yang; KAI-ZHU, Zhao; QING-YI, Zhou. Observation of
therapeutic effect of cervicogenic headache treated by acupuncture
plus Tuina therapy. Journal of Acupuncture and Tuina Science, v. 4, n. 
1, p. 25-27, 2006.
Department of Acupuncture, Affiliated Hospital of Zunyi Medical 
College, Guizhou 563003, P.tLChina



Cefaleia Cervicogênica:



Ashi pontos

Waiguan (TA 5)

Eletroacupuntura
cervical Jiaji (ex-B 2)
fengchi (VB 20)

shuaigu (VB 8)
Yifeng (TA 17)
Touwei (E 8)

• Obtenção do De qi  
• Eletroestimulação: onda contínua de 

alta frequência,  ( sensação de 
entorpecimento) dentro da tolerância 
dos pacientes. 

• Retenção das agulhas por 30 min. 
• O tratamento foi dado uma vez por 

dia e 5 dias fizeram um curso de 
tratamentos.
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						 Tui ná 

						O paciente tomou uma posição sentada

						An fa do Yintang (ex-HN 3) até  Shenting (VG 24)

						An fa  linha fina anterior a touwei (E 8), Taiyang (ex-HN 5), Yuyao (ex-HN 4) e de volta a Yintang (ex-HN 3 ),  por 3-5 vezes

						An Rou Fa de Cubina (B 2), Taiyang (ex-HN 5), Touwei (E 8) e Shuaigu (VB 8) com o polegar, para 1-2 min cada vez.

						An Rou fa Fengchi (VB 20)

						Na fa Jianjing (VB 21)

						Rou fa região temporal



		Eletroacupuntura

		cervical Jiaji (ex-B 2)

		fengchi (VB 20)

		Ashi pontos

		shuaigu (VB 8)

		Yifeng (TA 17)

		Touwei (E 8)

		Waiguan (TA 5)







Tui na 
O paciente tomou uma posição sentada

An fa do Yintang (ex-HN 3) até  Shenting (VG 24)

An fa  linha fina anterior a touwei (E 8), Taiyang (ex-HN 5), Yuyao (ex-HN 4) e de volta a Yintang (ex-HN 3 ),  
por 3-5 vezes

An Rou Fa de Cubina (B 2), Taiyang (ex-HN 5), Touwei (E 8) e Shuaigu (VB 8) com o polegar, para 1-2 min cada 
vez.

An Rou fa Fengchi (VB 20)

Na fa Jianjing (VB 21)

Rou fa região temporal

O tratamento com Tui ná foi administrado uma vez por dia e 5 dias, um 
curso dos tratamentos. 



A Pesquisa:

200 casos de pacientes  foram alocados aleatoriamente em Eletro 
acupuntura  e Tui na

• Grupo A 100 pacientes tratados com eletro e Tui na;
• Grupo B 50 pacientes tratados com eletro;
• Grupo C 50 pacientes tratados com Tui na;



Resultados:

Redução:

100%

88%

90%Sintomas

Grupo A

Grupo B

Grupo C
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																		Grupo A				100%





										Sintomas								Grupo B				90%





																		Grupo C				88%











Estratégia de tratamento 
mais eficiente

Taxa de recuperação maior

Menor tempo de tratamento

Pacientes mais responsivos
Conclusão



Obrigado!
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