
Acupunctura no 

desporto
Prevenção, tratamento e recuperação de lesões

Maria João Santos
mrsantos@icbas.up.pt

Assistente convidada ICBAS-UP
Instituto de Neurociências (INC)

Hospital Privado de Alfena-Trofa Saude
Heidelberg School of Chinese Medicine

A grande ciência consiste em abraçar[…]; analisar é uma ciência inferior” 

Dao de jing de Lao zi (Séc VI a.C.)



Analogia com fisiologia
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Modelo de diagnóstico
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Medicina Tradicional Chinesa - 3 pilares

Taoismo – O Homem, vivendo no mundo natural, é parte orgânica 
do Universo 

 A existência e desenvolvimento do ser humano deve ser baseada numa 
harmoniosa relação com as leis naturais. (Lao Tzu) 

 os movimentos vitais do corpo humano têm uma estreita relação com a 
natureza (Huang Di Nei Jing) – Principio base da pratica da MTC 

Confucionismo – O Homem deve lidar com o seu ambiente interior 
e exterior de forma equilibrada

 Auto-regulação - cultivando a bondade, crença, caridade.  
 Modo Aureo – maneira de lidar com o outro e com as coisas; nem de 

mais, nem insuficiente.  

Budismo – clareza, sabedoria e compaixão. 



Prevenção



Saúde baseada na individualidade

 Ambiente

 Hereditariedade

 Naturalidade

 Género

 Constituição

 Profissão

 Cultura 

• O homem sábio deve adaptar-se às 4 estações: mente e corpo

• Melhorar ambiente em casa: ventilação, decoração, limpeza e luz

• Realizar actividades dentro e fora de casa

• Às diferentes emoções - Regular emoções negativas

• Diferentes funções e profissões implicam diferentes exercícios

• Alimentação adaptada: região, profissão e estação 

• Culto da mente e da quietude

• Ter diferentes perspectivas e mente aberta

• Trabalho e descanso moderado

• Dormir: regras, cama, ventilação e espaço, postura 



Conceito de vida - MTC

 Qualquer actividade diária não pode ser realizada sem o ambiente 
externo formado pelo universo e natureza.

 A essência é a fundação da vida – Jing - DNA, arquétipos, …

 Capacidade funcional – Qi suportado pelo Xue

 Dominio da vida – shen – cognição; emoções

 Resulta de um movimento continuo 

 Resulta da continua mudança



Constituição  - Prevenção
Zang - Fu Equilibrado Patologico

Figado Prontidão para a acção; sangue; capitão, 
decisor 

tensão; hipertonia; inguinais, pubalgia; repleção; exc
simpático; distrofia; contracção dos extensores; postura 
Inspiratória; conflitoso

Coração Coordenação, criatividade Boa motricidade fina 
e circulação; flexibilidade; coerência; 
movimentos precisos

Descoordenação; dificuldade de focus; problemas de 
sentidos; sudação excessiva; adrenalina; 

Estomago Bom equilíbrio; “core”, boa regulação
Bom metabolismo; tranquilidade

Problemas vagais; tendência para obesidade; 
quadricipede; abdómen; mecanismos de abertura.

Pulmão Bom ritmo; relaxamento; agem em equipa; 
Boa perfusão e capilaridade; 

Laxidez; hipotonia; problemas respiratórios; desidratação; 
problemas de mucosas e pele. Depleção. 

Baço/P Bom tecido conjuntivo; Clareza mental; boa 
capacidade de transformação

Edemas; hérnias; acumulação de fluidos intersticiais
Problemas de tecido conjuntivo

Rim Perseverante; estratega; racional; estruturado; 
boa condição óssea; boa medula

Rigidez;  insegurança; tremura; prob. regeneração

Vesicula biliar Bom fluxo de xue; boa capacidade de 
diferenciação

Espasmos; problemas ATM; anca; Constrição; problemas
de mecanismo de fecho; ambivalência; reg. inguinal

Int delg Bom sist entérico; Alergias alimentares; emocionalidade; cervicalgias; 
otalgias; tendinites; ombro

Pericardico
(MC)

Boa motivação; boa deriva; “bomba” xue Precipitação; desorientação; palpitações; arritmias; 
hipertiroidismo; excesso de entusiasmo; reg peitoral

Yin Bom focus, boa estrutura Labilidade de sintomas



Agentes - susceptibilidade

Zang - Fu

Figado Vento, excesso de histamina; ira; irritabilidade

Coração Tendencia para processo inflamatórios – calor; volupia; histeria; narcisismo

Estomago Humidade; 

Pulmão Secura, melancolia; excesso de simbiose; sensível; indução de culpa

Baço/P Humidade; cogitação, pensamento em carrocel; excessiva reflexão

Rim Frio, Medo; excesso de controlo; inflexibilidade

Vesicula biliar Vento; supressão de emoções; 

Int delg Calor; volupia

Pericardico (MC) Calor; Vento

Yin def Frio; labilidade
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ID 6; ID 10 

VB 20; 
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BP 9 

BP 3 ; BP 6; S 40 ; S 36 
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P9 
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Abordagens e tratamento



Principais lesões desportivas

 estiramento e distensão muscular

 fadiga muscular

 Cãibras

 dor no joelho

 Entorse

 fascite plantar, 

 tendinite

 contusão, 

 bursite, 

 lombalgia. 



HANDS ON



Estiramento e distensão

Definição: músculo sofre uma situação de sobrecarga na sua fase 
“relaxada”; há rutura das fibras em menor grau quando em > grau a 
rutura das fibras pode levar à rutura de vasos sanguíneos.

 Sinais: dor; edema; hematoma; (ardência)

 Prevenção – fortalecimento, alongamento; aquecer

 Tratamento – Superficie (B, ID, E, IG, VB, TA)

Isquiotibiais



Contractura

 Contração de maneira incorreta que não volta ao seu estado normal 
de relaxamento. 

 Pode acontecer após um exercício muito forte ou quando um 
indivíduo está muito tenso, situações de stress e preocupações.

 Sinais: localizada, rasgante

 Prevenção: aquecimento, atividade física, frequente alteração 
postural 

 Tratamento: guasha; tuina; ventosoterapia



Fadiga muscular

 Definição: resulta  de stress ou tensão muscular fora do habitual. 
Resulta muitas vezes em produção de acido láctico e fluido intersticial 
mal distribuído “lagrimas do musculo”

 Sinais: palidez; sensação peso no corpo;  

 Prevenção: dieta; aquecer; alongamentos; centro, ritmo respiratorio

 Tratamento: ; qigong exercício chuveiro e arvore; limpeza yangming; 

P; L; Tk; Pc; S; V; p.Jing; p. He; p. Xi



Cãibra

 Definição: contrações involuntárias e dolorosas de um músculo ou de 
um grupo de muscular

 Sinais: sensação de corrente elétrica 

 Prevenção: hidratação, variação postural; alongamentos 

 Tratamento: H; Pc; S; L; V 



Gonalgia

 Definição: origem degenerativa, ou lesões traumáticas ou problemas de 
alinhamento da rótula (os chamados síndromes rotulianos).

 Sinais: dor; diminuição da sensibilidade; instabilidade; sensação de frio; 
edema; Quisto de Baker; calor; rubor; crepitação; ressalto, falha do joelho; 
bloqueio

 Prevenção: aquecer; redução carga; treino proprioceptivo; calçado adequado; 
piso regular;

 Ter em conta: 
 localização da dor no joelho (dor anterior; posterior; interlinha medial ou lateral; pólo inferior da 

rótula) 

 Carácter da dor: picada; vidrinhos moedeira
 Factor desencadeante: subir e descer escadas

 Tratamento: Centro; Água; fitoterapia. Somatotopias. Mobilização e tração. 
 Se calor BP 2 e F2



Entorse

 Definição: lesão dos ligamentos de uma articulação sem deslocamento 
das superfícies articulares. Ligamento é forçado para lá da sua normal 
capacidade, em casos graves, pode associar-se a uma rotura das fibras 
elásticas que o compõem.

 Sinais: dor, percepção de ruptura acompanhada de estalido/ruído e o 
aparecimento rápido de tumefacção/edema; 

 Prevenção: Qigong W.B.; aquecer; treino proprioceptivo; manutenção 
da força, flexibilidade e equilíbrio da articulação. Calçado adequado 
(atenção sola)

 Tratamento: Centro; P ; R



Entorse joelho

 Provocada por excessiva distensão das estruturas que garantem a 
estabilidade da articulação – ligamentos

 Torção com trauma na face externa do joelho, levando ao 
estiramento do ligamento colateral medial (LCM), localizado na face 
interna do joelho

 Tratamento: S; L; R tracção e mobilização; moxa



Entorse tornozelo

 Sinais: presença de dor imediata e lancinante, percepção de ruptura na 
face externa do tornozelo acompanhada de estalido/ruído e o 
aparecimento rápido de tumefacção/edema.

 instabilidade nos movimentos e a impossibilidade de suportar carga 
sobre o tornozelo.

 Tratamento: S; L; F; V; taiyin; pontos terra; tracção dedos; mobilização



Fascite Plantar

 Definição: inflamação de uma banda espessa de tecido, designada como 
fáscia plantar, que corre ao longo da planta do pé e liga o calcanhar aos 
dedos.

 Sinais: dor, tipo facada ou rasgante. 

 Prevenção: treino moderado e progressivo; Calçado flexível e com 
amortecimento; alongamentos; banho com agua salgada e ou alfazema. 

 Tratamento: Água (R-V); yin; xi; pontos terra; pontos fogo; tracção dedos 
e mobilização; p. ying



Tendinite

 Definição: é um processo inflamatório de um tendão; resultam de 
um processo de sobrecarga; microtraumatismos de repetição ou um 
único traumatismo de maior intensidade podem desencadear-la.

 Sinais: redução de amplitude de movimentos e de força, causando 
dor, inchaço e inflamação.

 Prevenção: alongamento, mobilização das articulações; Qigong 1000 
budas; 8 brocados; 

 Tratamento: yangming; desbloquear qi e xue; p. ying; xi e 4ºponto 
shu antigo



Epicondilite ext. 

Tk; Pc; mobilização do ombro, cotovelo e pulso(mulsion e intermulsion)



Bursite

 Definição: corresponde a uma inflamação de uma bursa; bolsa sinovial. 
Provocada por vezes por mov. exagerado dos tendões e fáscias

 Sinais: dor (inicialmente intensa depois difusa); dificuldade no 
movimento e em dormir

 Prevenção: redução de movs repetidos; aquecimento adequado com 
extensão e alongamento dos músculos; reduzir o tempo de posição de 
sentado,  ajustar assento em posição não mt elevada. 

 Tratamento: Centro; IG; Tk, F; taiyin; 1000 braços de buda; macaco 
preensão VB26; p. ying



Bursite exemplos

IG 11; IG 15
P9; P5
BP 3
TA5

TA5
BP3
VB F27; VB29; F30



Lombalgia

 Definição: lombalgia quadros de dores na região lombar.

 Sinais: localização da dor; Carácter da dor rasgante; facada; 
vidrinhos; moideira; Factor desencadeante. 

 Prevenção: alongamentos; aquecer; atividade mental e física 
moderada; fortalecer parede abdominal e membros inferiores. 

 Tratamento: 7 mágicos; Tsing-Tao Hoola Qigong; B40; BP 6 mingmen; 
VB41 



Muito Obrigada! 
“Um médico que só sabe Medicina nem 

Medicina sabe” (José de Letamendi)


