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Introdução

1.    Tuina: Conceito e história

2.    Diagnóstico e tratamento nas seguintes patologias: 

Constipação comum, diarreia, obstipação, insónia e 

vertigem.

3.    Seleção das manipulações segundo os métodos de 

atuação e parâmetros usados nestas patologias.

4.    Cuidados a ter e contraindicações na Tuina.



Conceito:

A Tuina é um sistema terapêutico orientado pelos fundamentos da MTC

Utiliza manipulações para estimular pontos específicos ou outras partes do 

corpo, com vista a alcançar o equilíbrio fisiológico e tem efeitos curativos. 

É parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa.

Estuda a manipulação clínica chinesa, a qual previne e trata

desequilíbrios manualmente.

Literalmente o termo “Tui” quer dizer empurrar e “Na” agarrar.

Também conhecida na China por An Mo que significa Pressionar e Esfregar 

em círculos.



Manipulações escolhidas pela acção 
Segundo o Diagnóstico da MTC

• Utiliza uma grande diversidade de 

manipulações com efeitos especificos seguindo

o diagnóstico da MTC. 
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História
Durante os tempos antigos, o povo chinês sabia 

que palpar, pressionar ou bater nas partes do 

corpo afectadas podia aliviar a dor e melhorar 

alguns sintomas.

Portanto fez um esforço consciente para estudar 

estes efeitos.



Formação

• Yin e Shang (1600-1100 A.C.)

• Primavera e Outono e reino dos combatentes (770-221 A.C.)

• Dinastias Qin e Han (221A.C. - 220 D.C.)

• Dinastias Wei, Jin, Sui e Tang (220-907 D.C.)

• Dinsatias Song, Jin e Yuan (960-1368 D.C.)

• Dinastias Ming e Qing (1368-1911 D.C.)

• Fundação da Nova China



Tipos de Manipulações De Tuina:



Constipação Comum



Protocolo Constipação Comum

TUINA III - Lurdes Carvalho - Escola de Medicina 

Tradicional Chinesa 

Constipação

Ataque Vento

Vento-frio

Vento-frio 
excesso de 
superfície

Vento-frio vazio 
de superfície

Vento-calor
Camada Wei

Camada Wei e 
camada Qi



Diferenciação das Síndromes

�Síndrome de Vento-Frio

�Síndrome de Vento-Calor

Pontos usados no protocolo

13Bx, 20VB, Yintang, 20IG, 4IG, 36E, 21VB, 16VG, Taiyang, 11IG, 

22VC, 40E, 17VC

Princípios terapêuticos da Tui Na

Dispersar o Vento e libertar o exterior, dispersar o Frio e eliminar o 

Calor



Manipulação Básica

1) O doente senta-se ou deita-se em decúbito ventral (de barriga para baixo) e o 

especialista de Tuina Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] com as polpas dos dedos o ponto 

Feishu (13B), situado nas costas do paciente, durante 1-3 minutos; 

De seguida molha suavemente a palma da sua mão num óleo de sésamo, ou outro e 

Esfrega [Ca Fa] com a eminência hipotenar as costas, desde a zona do ombro até à 

zona lombar em ambos os lados da coluna, até obter uma sensação de calor.

•13Bx - Ponto de Assentimento do Pulmão - como ponto shu do pulmão actua em 

todo o tipo de problemas relacionados com o Pulmão (nariz, pele) causados por 

deficiência de Qi. Ao englobar uma série de funções este ponto mostra-se capaz de 

tonificar o Qi e o Yin do Pulmão, assim como de Eliminar o Calor do Pulmão e facilitar 

a sua função de descida e dispersão.



•2) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] ou Empurra Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] o 

ponto Fengchi (20VB) à esquerda e à direita, durante 1-3 minutos. ( um lado de cada 

vez, não se deve praticar nos dois lados ao mesmo tempo).

20VB - Dispersa vento do fígado (AVC, tonturas, dor de cabeça, enfarte), também 

dispersa vento externo (constipação, dor de cabeça, tonturas, golpe de vento -

desvio de boca e dos olhos), beneficia a visão (problemas oculares como inchaço e 

vermelhidão, lacrimejar ao vento, hemeralopia, diminuição da acuidade visual) e 

beneficia os órgãos dos sentidos (zumbidos, tonturas, rinite, congestão nasal, 

epistaxis)



3) O especialista aplica a técnica de Girar [Gun Fa] no ombro e na região do braço 

repetidamente durante 3-5 minutos.

4) Esfrega [Ca Fa], Amassa [Rou Fa] e Empurra Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] o 

ponto Yintang (EX-HN) e a parte frontal da cabeça de seguida Pressiona [An Fa] o 

ponto Yingxiang (20IG) durante 3-5 minutos.

20IG - Elimina Vento (vento externo, como nos casos de paralisia facial), Elimina 

calor, Beneficia o nariz: estas duas funções encontram-se associadas já que a sua 

capacidade de eliminar calor é muito usada em problemas nasais (nariz vermelho, 

olhos vermelhos), beneficia o nariz (perda de olfacto, rinite, sinusite, nariz 

vermelho, corrimento nasal), e Activa o meridiano.



5) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] os pontos Hegu (4IG) e Zusanli (36E) durante 1 

minuto cada.

4IG - Elimina Plenitude Calor quando usado em dispersão, ponto sintomático da febre 

pois tem grande capacidade de eliminar calor, move Qi e Sangue, Dispersa Vento 

externo e interno, Ponto Mestre da face (a paralisia facial que tende a ser provocada 

por quadros de Vento externo, também elimina Vento externo), acalma a Mente e 

regula a menstruação e o útero, Ponto Fonte do Intestino Grosso.



5) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] os pontos Hegu (4IG) e Zusanli (36E) durante 1 

minuto cada.

36E - Ponto He mar do Estômago - possuindo uma forte capacidade de regular esta 

víscera. Relacionando-se o regular do Estômago e tonificar o Qi do Baço implicando 

uma acção ao nível dos mesmos sintomas e dos mesmos desequilíbrios energéticos, 

Estagnação de alimentos vai ajudar a regular o Estômago (caso a estagnação se dê 

devido a excesso de alimentação) sendo que este ponto não só tonifica o Baço para 

dar energia facilitando a digestão, como regula o Estômago o que facilita a 

eliminação do excesso de alimentos. - Elimina Humidade (esta função e a função de 

tonificar o Baço encontram-se intimamente relacionadas), Movimenta o Qi e o 

Sangue,  Fortalece o Qi e o Sangue para fortalecerem os meridianos, Acalma a 

Mente, Síndromas BI, Fortalece o Wei Qi (esta função também se encontra 

relacionada com a capacidade de fortalecer o Pulmão), e Recupera o Yang



Síndroma de Vento-Frio

a) Agarrar-Amassar [Na-Rou Fa] os músculos dos membros superiores e inferiores de 

seguida Esfregar [Ca Fa] com a palma da mão em ambos os sentidos (de cima para 

baixo e de baixo para cima) em cada membro, durante 3-5 minutos.

b) Levantar-Agarrar [Ti-Na Fa] com as duas mãos e com estimulação moderada os 

músculos ao redor do ponto Jianjing (21VB), 5-10 vezes.

21VB - Regula o Qi (tosse, dispneia, dissipa nódulos, quistos mamários, furúnculos), 

e beneficia o peito (dor por mastite aguda ou crónica, falta de leite na 

amamentação). Activa o meridiano (dor no ombro, torcicolo, dor nas costas, rigidez 

no pescoço, incapacidade para elevar o ombro, hemiplegia).



Síndroma de Vento-Calor

a)Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Fengfu (16VG), TaiYang (EXHN), Quchi

(11IG) durante 1 minuto cada ponto.

16VG - Elimina Vento- actua em vários quadros desde Vento externo a Vento 

interno devido a Subida de Yang do Fígado (cefaleia por Vento, Golpe de Vento, 

afonia devida a Golpe de Vento) apesar de não eliminar calor directamente a sua 

função de eliminar Vento permite-lhe acalmar o Yang do Fígado. Beneficia a 

cabeça e o pescoço sendo que estas duas funções se encontram relacionadas (a 

função de Beneficiar a Cabeça tem indicações clínicas semelhantes à função de 

Eliminar Vento - rigidez na nuca, cefaleia, hemiplegia, dormência dos membros 

inferiores, hipertensão, tontura visual, icterícia, vómitos, epistaxes).



11IG - Ponto sintomático da febre - a sua função de eliminar calor também 

se aplica a quadros de calor no Sangue (urticária, febre alta, hipertensão, 

doenças febris com ou sem sudação, agitação, erosão da mucosa bucal e 

outros problemas relacionados com o excesso de calor patológico), Ponto He

mar do Intestino Grosso - estas duas funções encontram-se intimamente 

relacionadas, sendo que esta última função também lhe permite actuar em 

casos com problemas menstruais e intestinais. Drena o Sistema Superficial 

- especialmente para problemas de pele (muito usado em combinação com 

ponto 4IG nestes casos). Esta função acaba por se relacionar com as outras 

funções, nomeadamente, as que se relacionam com o Sangue. Regula o Qi e 

Sangue e activa o meridiano: estas duas funções encontram-se 

relacionadas pois a sua capacidade de regular o sangue e o Qi e de activar o 

meridiano tem, basicamente, as mesmas indicações clínicas (dormência, dor 

e paralisia do braço, obstrução dolorosa na garganta).



• Síndroma de Vento-Calor

• b) Se existir febre alta Esfregar [Ca Fa] as costas com a palma da mão, depois de 

embebida numa preparação (diaforética), durante 3-5 minutos

• c) Levantar-Agarrar [Ti - Na Fa] o ponto Jianjing (21VB) com estimulação suave

• 21VB - Regula o Qi (tosse, dispneia, Dissipa nódulos quistos mamários, 

furúnculos), e beneficia o peito (dor por mastite aguda ou crónica, falta de leite 

na amamentação). Activa o meridiano (dor no ombro, torcicolo, dor nas costas, 

rigidez no pescoço, incapacidade para elevar o ombro, hemiplegia),



� Adicionalmente, para pacientes com tosse severa e expectoração espessa. 

Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Tiantu (22VC) e Fenglong (40E) durante 

1 minuto cada. 

� Para doentes com tensão no peito Esfregar [Ca Fa] o ponto Danzhong (17VC) e a 

região esternal para baixo e para cima durante 1-3 minutos cada. 

� Para doentes que tenham falta de apetite Esfregar [Ca Fa] o abdómen durante 5 

minutos.

22VC - Acalma Qi rebelde, beneficia a garganta (dor de garganta, inchaço, garganta 

seca, afonia súbita), tonifica o Pulmão (dor ao respirar que se pode acompanhar 

de dor cardíaca, opressão torácica, asma brônquica, dispneia, tosse, 

expectoração, respiração curta, abcessos pulmonares e outros problemas que 

afectem o Pulmão).



Diarreia



Diarreia, designada pelo termo Fuxie em MTC, é um sintoma de muitas 

patologias. A MTC defende que as mudanças patológicas da Diarreia estão 

ligadas, principalmente, ao Baço, ao Estômago e aos Intestinos e que os 

factores patogénicos implicados podem ser classificados em internos e 

externos. 

Nos primeiros incluem-se a fraqueza do Baço, do Estômago e do Rim e a 

perturbação devida a factores emocionais, os quais conduzem a uma 

disfunção do Qi do Baço e do Estômago. 

Nos segundos incluem-se Frio, Humidade, Canícula, Calor e dieta imprópria, 

os quais afectam as funções digestivas do Baço e levam a uma coexistência 

de água e Humidade no Intestino Grosso. A longo prazo as condições 

mórbidas podem lesar o Yang do Baço e o Yang do Estômago e finalmente 

causar Diarreia crónica.



• Diferenciação das Síndromes

• Síndrome de Humidade-Frio lesando o Baço

• Síndrome de Retenção de Alimentos

• Síndrome de Deficiência do Baço e Rins

• Pontos usados no protocolo

• 12VC, 6VC, 4VC, 20B, 25B, 23B, 36E, 9BP, 6BP, 37E, 39E, 11IG, 4IG, 14VC, 14VG, 

4VG, 3R, 1R

• Princípios terapêuticos da Tui Na

• Reforçar o Baço e regular o Qi, aquecer o Yang e deter a Diarreia

• Nota: Para aqueles com desidratação severa causada pela diarreia devem ser 

realizados outros tratamentos. Adicionalmente, deve recomendar-se ao doente 

que, até sentir os efeitos de fortalecimento do tratamento, não se exponha ao 

Frio, não coma alimentos crus e não trabalhe excessivamente.



• Manipulação Básica

• a) Doente em posição de decúbito dorsal. O médico fica a seu lado e Empurra 

Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] desde o ponto Zhongwan (12VC) até aos pontos 

Qihai (6VC) e Guanyuan (4VC), para trás e para a frente, durante 3-5 minutos

• b) Pressiona [An Fa] o abdómen com as palmas da mão sobrepostas, combinando 

com a técnica de Vibração [Zhen Fa] durante 1 minuto e, depois, levanta as 

palmas subitamente. Repete a primeira pressão e termina. Realiza 5-10 vezes

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 12VC - Ponto de alarme do Estômago (todo o tipo de problemas que afectem o 

Estômago e o Baço como dilatação abdominal, úlceras gástricas, desordens 

desintéricas, gastralgias)

• 6VC - Tonifica Yang dos Rins (perda de consciência devido a colapso da energia 

Yang, diarreia, lombalgia e dor no baixo abdómen), Tonifica Qi (regra geral, uma 

deficiência de Qi tende a evoluir para uma deficiência de Yang pelo que é natural 

que os sintomas sejam semelhantes e doenças crónicas devido a Vazio de Qi, 

hematemeses, astenia, fraqueza generalizada, fezes moles, fezes com comida 

por digerir)



• Manipulação Básica

• a) Doente em posição de decúbito dorsal. O médico fica a seu lado e Empurra 

Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] desde o ponto Zhongwan (12VC) até aos pontos 

Qihai (6VC) e Guanyuan (4VC), para trás e para a frente, durante 3-5 minutos

• b) Pressiona [An Fa] o abdómen com as palmas da mão sobrepostas, combinando 

com a técnica de Vibração [Zhen Fa] durante 1 minuto e, depois, levanta as 

palmas subitamente. Repete a primeira pressão e termina. Realiza 5-10 vezes

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 4VC - Ponto de alarme do Intestino Delgado, Tonifica Qi Original (infertilidade, 

problemas menstruais como amenorreia) Tonifica Yang do Baço/Pâncreas (fezes 

moles, dilatação abdominal, fraqueza generalizada, edema) , Tonifica os Rins 

(lombalgia, fraqueza dos membros inferiores, aversão ao frio, sensação de frio 

que agrava lombalgia, emissões seminais, impotência, polaquiúria, dispneia, 

tosse, asma), Elimina Calor (sensação de calor no baixo abdómen, urina escura, 

sensação de queimadura durante a micção, leucorreia amarela), Beneficia o 

Aquecedor Inferior 



• Manipulação Básica

• C) Doente em posição de pronação. O médico Gira [Gun Fa] e Empurra [Tui Fa] os 

músculos das costas e da região lombar, combinando com Pressionar- Amassar 

[An-Rou Fa] os pontos Pishu (20B), Dachangshu (25B) e Shenshu (23B), durante 3-5 

minutos

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 20Bx - Regula o Qi no Aquecedor Médio (distensão epigástrica, desinteria, 

sensação de opulência abdominal, icterícia, vómitos), Tonifica o Qi e Yang do; 

Elimina Humidade-Mucosidades do Baço/Pâncreas (em particular, para Humidade, 

provocada por deficiência do Baço)

• 25Bx  – Ponto de Assentimento do Intestino Grosso (melenas, abcessos 

intestinais, diarreia, comida que não foi digerida), Ponto local (dores 

menstruais), Alivia dor (lombalgia, dor hipogástrica, dor no membro inferior)

• 23Bx - Ponto de Assentimento do Rim (como ponto de assentimento pode usar-se 

em casos de Vazio de Yin, Vazio de Yang ou em qualquer problemas que afecte as 

funções energéticas deste órgão tais como dor lombar, problemas de 

reprodução/fertilidade, impotência, edemas nas pernas, zumbidos, problemas 

urinários ou problemas relacionados com o útero)



• Manipulação Básica

• d) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] os pontos Zusanli (36E), Yinlingquan (9BP) e 

SanYinjiao (6BP) durante 1 minuto cada.

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 36E - Ponto He mar do Estômago - possuindo uma forte capacidade de regular 

esta víscera. Relacionando-se o regular do Estômago e tonificar o Qi do Baço 

implicando uma acção ao nível dos mesmos sintomas e dos mesmos desequilíbrios 

energéticos, Estagnação de alimentos vai ajudar a regular o Estômago (caso a 

estagnação se dê devido a excesso de alimentação) sendo que este ponto não só 

tonifica o Baço para dar energia facilitando a digestão, como regula o Estômago o 

que facilita a eliminação do excesso de alimentos. - Elimina Humidade (esta 

função e a função de tonificar o Baço encontram-se intimamente relacionadas), 

Movimenta o Qi e o Sangue,  Fortalece o Qi e o Sangue para fortalecerem os 

meridianos, Acalma a Mente, Síndromas BI, Fortalece o Wei Qi (esta função 

também se encontra relacionada com a capacidade de fortalecer o Pulmão), e 

Recupera o Yang



• Manipulação Básica

• d) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] os pontos Zusanli (36E), Yinlingquan (9BP) e 

SanYinjiao (6BP) durante 1 minuto cada.

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 9BP  – Tonifica o Baço (diarreia com fezes pastosas e mal cheirosas, edema), 

Elimina Humidade (Síndroma BI de humidade com inchaço no joelho), Regula a 

função do sistema urinário (disúria, infecções no aparelho urinário)

• 6BP - Tonifica o Baço (diarreia, dor abdominal e distensão abdominal, 

gastralgias, problemas de digestão), Recuperador de Yang (problemas 

relacionados com Vazio de Yang ou colapso de Yang), Ponto de reunião dos 3 yin 

da perna (insónia, hipertensão, stresse), Harmoniza o Aquecedor Inferior 

(algumas das funções que se seguem também se encontram relacionadas com a 

sua função de eliminar calor como infecções do tracto urinário, micção 

frequente, sensação de ardor, nefrite, edemas), problemas masculinos

(impotência, problemas de ejaculação), Regula a menstruação e o útero 

(menstruação irregular, amenorreia, dismenorreia, induz aborto, alivia 

contracções do útero, espasmos)



• Síndrome de Humidade-Frio lesando o Baço

• a) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] a região sacrococcígea durante 3-5 minutos

• b) Empurrar [Tui Fa] e Esfregar [Ca Fa] com a eminência hipotenar a região 

sacrococcígea e ao longo da coluna vertebral no sentido ascendente, até se obter 

uma sensação de calor.

• c) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Shangjuxu (37E) e Xiajuxu (39E) 

durante 1 minuto cada

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 37E  – Ponto He/mar-inferior do Intestino Grosso (diarreia, obstipação, apetite 

pobre, distensão abdominal, dor), Elimina Humidade-Calor (diarreia e 

desinteria), Regula o Qi (fraqueza, dor e dormência na perna)

• 39E  – Ponto He/mar-inferior do Intestino Delgado (diarreia, obstipação, 

melenas, distensão abdominal, dor), Elimina Humidade-Calor (desinteria, urina 

amarelo escura e pegajosa), Regula o Qi (fraqueza, paralisia, dor e dormência)



• Síndrome de Humidade-Frio lesando o Baço

• d) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Quchi (11IG) e Hegu (4IG) durante 1 

minuto cada

• 11IG - Ponto sintomático da febre - a sua função de eliminar calor também se 

aplica a quadros de calor no Sangue (urticária, febre alta, hipertensão, doenças 

febris com ou sem sudação, agitação, erosão da mucosa bucal e outros problemas 

relacionados com o excesso de calor patológico), Ponto He mar do Intestino 

Grosso - estas duas funções encontram-se intimamente relacionadas, sendo que 

esta última função também lhe dá uso em alguns casos de problemas menstruais e 

intestinais, Drena o Sistema Superficial - especialmente no uso para problemas de 

pele (muito usado em combinação com ponto 4IG nestes casos), Esta função 

acaba por se relacionar com as outras funções, nomeadamente, as que se 

relacionam com o Sangue. Regula o qi e o sangue (estas duas funções permitem-

lhe actuar em problemas menstruais, em particular se associados a calor no 

Sangue), e Activa o meridiano: estas duas funções encontram-se relacionadas pois 

a sua capacidade de regular o sangue e o qi e de activar o meridiano tem, 

basicamente, as mesmas indicações clínicas (dormência, dor e paralisia do braço, 

obstrução dolorosa na garganta)



• Síndrome de Humidade-Frio lesando o Baço

• d) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Quchi (11IG) e Hegu (4IG) durante 1 

minuto cada

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 4IG - Elimina Plenitude Calor em dispersão, É um ponto sintomático da febre pois 

tem grande capacidade de eliminar calor, Movimenta o Qi e Sangue, Dispersa 

Vento externo e interno, Ponto Mestre da face (a paralisia facial tende a ser 

provocada por quadros de Vento externo e este ponto também elimina Vento 

externo), Acalma a Mente e Regula a menstruação e o útero, e é o Ponto Fonte 

do Intestino Grosso



• Síndrome de Retenção de Alimentos

• Síndrome de Retenção de Alimentos

• a) Esfregar Em Círculos [Mó Fa] o abdómen no sentido contrário aos ponteiros do 

relógio durante 3-5 minutos

• b) Esfregar [Ca Fa] com as palmas das duas mãos separadamente e obliquamente 

o baixo abdómen, 5-10 vezes

• c) Doente em posição de pronação. Beliscar [Nie Fa] fortemente com os dedos 

indicadores e médios os músculos da região sacrococcígea e soltá-los. Repetir o 

Beliscar, terminando a manipulação em cima do ponto Dazhui (14VG), 5-10 vezes

• d) Esfregar [Ca Fa] o lado interno da coxa e da perna para cima e para baixo até 

ser obtida uma sensação de calor
• 14VG - Ponto sintomático da febre sendo a sua principal função é eliminar e pertence ao protocolo de 

Plenitude Calor (febre com ou sem sudação, boca e garganta secas, agitação, insónia, arrepios alternados 

com febre, sensação de calor generalizada, hipertensão, epistaxis, sangramento das gengivas), Tonifica o Qi

onde a sua função de eliminar calor encontra-se dependente de técnicas de dispersão enquanto que a sua 

função de tonificação se deve às técnicas de tonificação só com agulha ou moxa (hipotensão, astenia, 

fraqueza, dificuldade em ventilar, palpitações por deficiência, suor espontâneo), Elimina Vento (cefaleia, 

epilepsia), Trata malária e malária crónica estando dependente da função de Eliminar Calor e Tonificar o Qi

usando-se Calor ou de Frio, Beneficia a coluna (dor e rigidez na coluna)



• Síndrome de Deficiência do Baço e Rins

• a) Esfregar Em Círculos [Mó Fa] com as duas palmas as áreas ao redor do umbigo e 

baixo abdómen, durante 3-5 minutos

• b) Esfregar [Ca Fa] horizontalmente os pontos Dazhui (14VG) e Mingmen (4VG) até 

que uma sensação de calor seja adquirida

• 4VG - Tonifica o yang dos Rins sendo que em dispersão elimina calor e em 

tonificação fortalece a energia yang, Beneficia a coluna (rigidez na coluna, 

lombalgia por quadros de deficiência e dor ao longo da coluna), Beneficia o 

Aquecedor Inferior (emissões seminais leucorreia, prolpaso rectal, problemas 

urinários como sangue nas fezes), Trata hemorróides



• c) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] o ponto Taixi (3R) durante 1 minuto

• d) Esfregar [Ca Fa] e Rolar [Cuo Fa] o ponto Yongquan (1R) durante 3-5 minutos

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 3R – Ponto Shu (dor, tontura, zumbidos, surdez, dor de dentes em alguns casos, 

dor na zona lombar, dor no joelho), Ponto Yuan (cálculos renais, dor), Ponto de 

Tonificação do Yin e Yang do Rim (insónia, problemas reprodutores como 

infertilidade, impotência, problemas menstruais como menstruação irregular), 

Beneficia o útero (menstruação irregular e outros problemas relacionados com o 

Vazio de yin ou Yang do Rim), Beneficia o Pulmão (asma e tosse, secura do 

Pulmão)

• 1R – Ponto Jing/poço (perda de consciência), Tonifica o Yin do Rim (dor de 

garganta crónica, sensação de calor, obstipação devido a Vazio de Yin e subida de 

calor vazio), Acalma subida de Yang devido  Vazio de Yin (problemas da 

menopausa como afrontamentos, cara vermelha, dor de cabeça), Acalma a Mente

(insónia, epilepsia), Ponto recuperador do Yang (sudação profusa, perda de 

consciência, lentidão, frio generalizado)



Obstipação



• Introdução

• A Obstipação refere-se à dificuldade na defecção, com intervalos 

prolongados entre as defecções ou a condições em que a defecção é 

difícil, com vontade de defecar e fezes secas e duras. 

• A MTC defende que a Obstipação é causada por factores patogénicos que 

consomem os fluidos intestinais devido a: 

− Patologias febris e ingestão excessiva de alimentos picantes; 
− Secura ou Calor no Pulmão que se transmitem ao Intestino Grosso e 

danificam os fluidos corporais; 
− Patologia interna devido às emoções; 
− Estagnação do fluxo de Qi; 
− Vazio de Sangue e Qi
− Todos estes factores podem conduzir a uma disfunção e bloqueio do 

Qi do  Yangming (Estômago e Intestinos) e das suas  funções de 
transformação, transporte e descida resultando na ocorrência da 
Obstipação



• Diferenciação das Síndromes

• Síndrome de Secura e Calor gastrointestinal

• Síndrome de Estagnação de Qi

• Síndrome de Deficiência de Sangue e de Qi

• Pontos usados no protocolo

• 12VC, 4VC, 25E, 13B, 31B, 20B, 21B, 22B, 23B, 32B, 33B, 34B, 34VB, 6BP, 4IG, 

11IG, 6TA,

• 1P, 2P, 17VC, 13F, 14F, 13B, 3F, 2F, 36E, 1R

• Princípios terapêuticos da Tui Na

• Regular os intestinos e aliviar a Obstipação

• Nota: Alguns métodos para prevenir a obstipação - beber um copo de água 

salgada fervida depois de se levantar e com o estômago vazio, comer muitos 

vegetais frescos e fruta, fazer mais exercício, desenvolver hábitos de vida 

regulares e defecar regularmente



• Manipulações Básicas

• a) Doente em posição de decúbito dorsal. O médico Empurra Com Um Dedo [Yi 

Zhi Chan Tui Fa] nos pontos Zhongwan (12VC), Guanyuan (4VC) e Tianshu (25E) 

durante 1 minuto em cada ponto e Esfrega Em Círculos [Mó Fa] o abdómen no 

sentido contrário aos ponteiros do relógio durante 5 minutos

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 12VC - Ponto de alarme do Estômago (todo o tipo de problemas que afectem o Estômago e o 

Baço como dilatação abdominal, úlceras gástricas, desordens desintéricas, gastralgias)

• 4VC - Ponto de alarme do Intestino Delgado, Tonifica Qi Original (infertilidade, problemas 

menstruais como amenorreia) Tonifica Yang do Baço/Pâncreas (fezes moles, dilatação 

abdominal, fraqueza generalizada, edema) , Tonifica os Rins (lombalgia, fraqueza dos 

membros inferiores, aversão ao frio, sensação de frio que agrava lombalgia, emissões 

seminais, impotência, polaquiúria, dispneia, tosse, asma), Elimina Calor (sensação de calor 

no baixo abdómen, urina escura, sensação de queimadura durante a micção, leucorreia 

amarela), Beneficia o Aquecedor Inferior

• 25E - Ponto de Alarme do Intestino Grosso (flatulência, diarreia, borborismos, obstipação, 

desinteria), Elimina Estase de alimentos (vómitos, distensão abdominal, sensação de 

opulência gástrica após as refeições)

•



• Manipulações Básicas

• b) Doente em posição de pronação. O médico Empurra Com Um Dedo [Yi Zhi Chan

Tui Fa] ou Gira [Gun Fa] ao longo dos dois lados da coluna vertebral, desde o 

ponto Feishu (13B) até ao ponto Shangliao (31B), via pontos Pishu (20B), Weishu

(21B), Sanjiaoshu (22B) e Shenshu (23B) e ainda nos pontos Ciliao (32B), 

Zhongliao (33B) e Xialiao (34B). Fá-lo repetidamente durante 5 minutos. 

Entretanto Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] com um dedo estes pontos

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• Mer. Bexiga é visera do Rim e actua na Defeciência do Rim e na Via das Águas



• Síndrome de Secura e Calor noYangming (Gastrointestinal)

• a) Esfregar [Ca Fa] as regiões dorsal e lombar ao longo dos dois lados da coluna 

vertebral até se obter uma sensação de calor

• b) Levantar-Agarrar [Ti-Na-Fa] nos músculos internos da coxa com ambas as mãos 

durante 3-5 minutos, combinando com Pressionar [An Fa] com os dedos os pontos 

Yanglingquan (34VB) e SanYinjiao (6BP) até doer e se obter uma sensação de 

distensão

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 34VB – Move o qi do Fígado e Vesícula Biliar (dor hipocondríaca, vómitos, 

icterícia, sabor amargo da boca), Ponto miorrelaxante (dor aguda nos músculos 

das costas por distensão), Ponto mestre dos músculos e tendões (tensão 

muscular, rigidez, fraqueza paralisia, AVC, outros problemas que afectem os 

membros inferiores)



6BP - Tonifica o Baço (diarreia, dor abdominal e distensão abdominal, gastralgias, 

problemas de digestão), Recuperador de Yang (problemas relacionados com Vazio de 

Yang ou colapso de Yang), Ponto de reunião dos 3 yin da perna (insónia, hipertensão, 

stresse), Harmoniza o Aquecedor Inferior (algumas das funções que se seguem 

também se encontram relacionadas com a sua função de eliminar calor como 

infecções do tracto urinário, micção frequente, sensação de ardor, nefrite, edemas), 

problemas masculinos (impotência, problemas de ejaculação), Regula a menstruação 

e o útero (menstruação irregular, amenorreia, dismenorreia, induz aborto, alivia 

contracções do útero, espasmos)

c) Pressionar [An Fa] com os dedos e Empurrar-Arrancar [Tan Bo Fa] os pontos 

Hegu (4IG), Quchi (11IG) e Zhigou (6TA) durante 1 minuto cada ponto.

•4IG - Elimina Plenitude Calor em dispersão, É um ponto sintomático da febre pois 

tem grande capacidade de eliminar calor, Movimenta o Qi e Sangue, Dispersa Vento 

externo e interno, Ponto Mestre da face (a paralisia facial tende a ser provocada por 

quadros de Vento externo e este ponto também elimina Vento externo), Acalma a 

Mente e Regula a menstruação e o útero, e é o Ponto Fonte do Intestino Grosso6TA -

Regula a circulação no Shao Yang (enxaqueca, dor de cabeça, zumbidos, surdez), 

Elimina compressão torácica e abdominal (dor hipocondríaca, vómitos, obstipação), 

Beneficia a voz (perda de voz súbita), Activa o meridiano (tremor da mão, dor local, 

dormência local)



Síndrome de Estagnação de Qi

a) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Zhongfu (1P), Yunmen (2P), Danzhong

(17VC), Zhangmen (13F) e Qimen (14F) no peito ou, em alternativa, o abdómen. 

Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] o ponto Feishu (13B) nas costas. Executar a técnica 

durante 1 minuto em cada ponto, com uma estimulação suave. Pressionar [An Fa] 

com um dedo os pontos Taichong (3F) e Xingjian (2F) durante 1 minuto cada

Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

1P – Regula o qi do pulmão (tosse, asma, dificuldade respiratória, asma e tosse, ou 

seja, provoca a dispersão e descida do qi do pulmão), Alivia o peito (dor torácica, 

congestão no peito), Elimina calor (sensação de calor no peito, sintomas de secura 

do Pulmão como tosse sem expectoração, congestão torácica, hemoptise), Faz o qi do 

estômago descer (vómitos, distensão abdominal)

2P - Regula o qi do pulmão e alivia peito (asma, tosse, problemas no pulmão como 

dispneia, respiração curta, opressão torácica), Elimina calor do aquecedor superior

(sensação de calor), Activa o meridiano (dor no ombro e no peito)



17VC - Ponto de alarme do Mestre do Coração existindo relação entre a função 

energéticas como ponto de alarme do Mestre do Coração que actua no Aquecedor 

Superior permitindo melhoras em sintomas que afectem o Pulmão (opressão torácica, 

dor cardíaca, dificuldade em respirar, opressão na zona do diafragma e mais 

problemas relacionados com o Coração), Ponto de reunião do Qi sendo também é 

conhecido como “mar de Qi” (respiração curta, dispneia, tosse, asma, regurgitação 

ácida, constrição esofágica, vómito) Este ponto tem acção local e distal movendo o 

Qi no peito beneficiando as actividades energéticas do Pulmão e como ponto distal 

tem capacidade para actuar a nível do Qi rebelde para problemas digestivos, 

Beneficia as mamas (falta de leite, distensão, dor, abcessos mamários)

13F - Move o qi do Fígado (diarreia alternada com obstipação, dor abdominal, 

borborismos, vómitos e outros sintomas resultantes da estagnação do qi do Fígado 

com ataque ao Aquecedor Médio)

14F - Ponto de alarme do Fígado (dor hipocondríaca, sabor amargo na boca, 

invaginação dos testículos (à semelhança do 1º ponto deste meridiano), mastites, 

quistos, falta de leite, problemas do nível Yang Ming), Tonifica o sangue do Fígado 

(Vazio de Sangue), Regula o qi do Fìgado e o Estômago (vómitos, gastralgias à 

direita, sintomas de vazio de qi como falta de apetite)



• 13Bx - Ponto de Assentimento do Pulmão - como ponto shu do pulmão este ponto 

vai actuar em todo o tipo de problemas relacionados com o Pulmão como o nariz 

e de pele que podem ser causados por deficiência de Qi. Ao englobar uma série 

de funções este ponto mostra-se capaz de tonificar o Qi e o Yin do Pulmão, assim 

como em Eliminar Calor do Pulmão e em facilitar a sua função de descender e 

dispersar o Qi do Pulmão

• 3F - Ponto Shu (dor), Ponto Yuan/fonte do meridiano do Fígado (problemas 

menstruais como amenorreia, menstruação irregular, menorragias, metrorragias, 

hérnia inguinal e hérnia testicular, glaucoma, miopia, zumbidos, surdez), Move o 

qi do Fígado (gastralgias, vómitos, disfunção urinária dolorosa e outros 

problemas urinários associados a estagnação de qi do Fígado), Acalma o yang do 

Fígado e elimina vento (hipertensão, dor de cabeça, tonturas)

• 2F - Ponto Ying do meridiano do Fígado (olhos vermelhos, infecções, inflamações, 

dor, zumbidos, surdez, infecção, epistaxis, icterícia, sabor amargo na boca, cara 

vermelha, hipertensão, hematemeses, hemoptises), Move o qi do Fígado (dor 

hipocondríaca, dor de cabeça), Acalma Vento do Fígado (tonturas, perda de 

consciência), Beneficia o útero (menstruação irregular, menorragias, 

menstruação inibida, amenorreia, dismenorreia), Activa o meridiano (dor, 

dormência locais)



• b) Esfregar [Ca Fa] horizontal a parte superior do peito até se obter uma sensação 

de calor

• c) Esfregar [Ca Fa] obliquamente a região costal e o hipocôndrio até se obter uma 

sensação de calor

• Síndrome de Deficiência de Qi e Sangue

• a) Esfregar [Ca Fa] transversalmente a parte superior do peito e Esfregar [Ca Fa]  

verticalmente as costas, da região dorsal à região lombossagrada, até se obter 

uma sensação de calor

• b) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] o ponto Shenshu (23B) durante 3 minutos, 

combinando com Esfregar [Ca Fa] transversal

• c) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Zusanli (36E) e SanYinjiao (6BP), 

Rolar [Cuō Fa] no ponto Yongquan (1R) e Pressionar [An Fa] os pontos Quchi

(11IG) e Zhigou (6TA), durante 1 minuto cada ponto



Insónia



• Introdução

• O termo insónia abrange diferentes problemas de sono que 

se estendem para além de 3 meses, sem causa próxima.

Segundo a Teoria Básica da MTC existem muitos factores indutores da insónia como 

sejam: 

• Um factor emocional (preocupação,  raiva) que causa a perda do movimento 

suave do Qi e a Estase do Qi do Fígado que, por sua vez, pode gerar Fogo do C ou 

do F, perturbando a Mente;  

• Dieta imprópria que leva a um desequilíbrio do Estômago e do Intestino, 

originando Mucosidade-calor no Coração; 

• Esforço mental  excessivo que lesa o Coração e o Baço, resultando no consumo 

excessivo do Sangue do Coração que, posteriormente, falha em nutrir a Mente;

• Esforço físico ou uma doença prolongada que provocam um consumo excessivo do 

Yin do Rim e Coração e Rim não harmónicos, resultando num distúrbio mental



• Diferenciação das Síndromes

• Sindrome de excesso -

• Sindrome de deficiência

• Pontos usados no protocolo

• 14B, 15B, 20B, 21B, 23B, 24VG, 20IG, Yintang, 1B, 2B, TaiYang, 2E, 20VB, 21VB, 

12VC, 6VC, 4VC, 25E

• Princípios terapêuticos da Tui Na

• O princípio geral do tratamento da insónia pela Tui Na consiste, principalmente, 

em nutrir o Coração e tranquilizar a Mente. Para as síndromas de Deficiência 

deve-se, adicionalmente, nutrir o Fígado. Para as síndromas de Excesso deve-se, 

adicionalmente, aclarar o Calor e regular o Estômago



• Manipulações Básicas

• a) Doente em posição de decúbito ventral. Primeiro o médico Gira [Gun Fa] ao 

longo dos ramos interno e externo do meridiano da Bexiga combinando esta 

técnica, posteriormente, com as técnicas de Amassar [Rou Fa] e Pressionar [An

Fa] digital nos pontos JueYinshu (14Bx), Xinshu (15Bx), Pishu (20Bx), Weishu

(21Bx) e Shenshu (23Bx), durante 5 minutos

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 14Bx - Ponto de Assentimento do Mestre do Coração (estando indicado para 

problemas relacionados com o Coração e Pulmão como palpitações, opressão 

torácica, pessoas assustadiças, agitação, tosse), Move o Qi do Fígado (a opressão 

torácica pode dever-se a Estase do Qi do Fígado, dor no peito)

• 15Bx - Ponto de Assentimento do Coração (palpitações, insónia, memória fraca, 

patologia cardio-vascular e problemas relacionados com o Pulmão (devido à sua 

proximidade) como sensação de sufoco), Tonifica o Yin do Coração (suores 

nocturno em mulheres na menopausa), Acalma o Shen (sonhos muito intensos e 

frequentes, epilepsia e outros problemas psiquiátricos)



20Bx - Regula o Qi no Aquecedor Médio (distensão epigástrica, desinteria, sensação 

de opulência abdominal, icterícia, vómitos), Tonifica o Qi e Yang do Baço/Pâncreas 

(para quadros de Vazio de Qi e Vazio de Yang do Baço/Pâncreas), Elimina Humidade-

Mucosidades do Baço/Pâncreas (em particular, para Humidade, provocada por 

deficiência do Baço)

21Bx - Regula o Qi do Estômago (para quadros de Rebelião do Qi do Estômago com 

gastralgias, soluços, náuseas e vómitos), Tonifica o Yang dos órgãos (para quadros de 

Vazio de Yang)

23Bx - Ponto de Assentimento do Rim (como ponto de assentimento pode usar-se em 

casos de Vazio de Yin, Vazio de Yang ou em qualquer problemas que afecte as 

funções energéticas deste órgão tais como dor lombar, problemas de 

reprodução/fertilidade, impotência, edemas nas pernas, zumbidos, problemas 

urinários ou problemas relacionados com o útero)

24VG – Elimina Vento (cefaleia, tonturas), Beneficia a face, os olhos e o nariz 

(inchaço na face, face vermelha, congestão nasal, epistaxis, olhos vermelhos, dor 

ocular)

YinTang – Acalma a mente



• b) Doente sentado. O médico aplica as técnicas de Empurrar [Tui Fa] ou Amassar 

[Rou Fa] com um dedo: do ponto Yintang para o ponto Shenting (24VG) 

regressando ao ponto Yintang, repetindo o movimento para cima e para baixo 5-6 

vezes; do ponto Yintang, ao longo das sobrancelhas, em direcção ao ponto 

TaiYang, regressando ao ponto Yintang, repetindo o movimento 5-6 vezes de cada 

lado. Empurra Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] repetidamente ao longo das 

órbitas 3-4 vezes; finalmente, Empurra Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] ao 

longo dos dois lados do nariz, do ponto Yintang até à área da face anterior dos 

ouvidos, via Yinxiang (20IG) e osso Zigomático, 2-3 vezes.

• Se durante o tratamento os pontos Yintang, Shenting (24VG), Jingming (1B), 

Cuanzhu (2B) e TaiYang se encontrarem tensos o médico deve aplicar mais vezes 

as técnicas acima referidas

• 20IG - Elimina Vento (inclui vento externo, como nos casos de paralisia facial), 

Elimina calor, Beneficia o nariz: estas duas funções encontram-se associadas já 

que a sua capacidade de eliminar calor é muito usada em problemas nasais (nariz 

vermelho, olhos vermelhos), beneficia o nariz (perda de olfacto, rinite, sinusite, 

nariz vermelho, corrimento nasal), e Activa o meridiano



• 1Bx - Clareia a visão (visão fraca, cataratas, miopia, visão azulada, crianças com 

olhar tremido) Elimina calor (hipertiroidismo, glaucoma, infecções oculares, 

olhos vermelhos)

• 2Bx - Clareia a visão (miopia, cataratas, problemas relacionados com o 

movimento ocular, espasmos oculares, diminuição da acuidade visual, lacrimejar 

devido ao vento )

• TaiYang – Acalma a mente

• c) Limpa-Esfrega [Mŏ Fa] com as duas mãos nas regiões mencionadas 

anteriormente, para trás e para a frente, 5-6 vezes Pressionando [An Fa], 

entretanto, os pontos Jingming (1B) e Sibai (2E) de forma coordenada. Pressiona 

[An Fa] o ponto Fengchi (20VB) na parte occipital da cabeça com as duas mãos em 

oposição durante 1 minuto. 



• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 2E - Elimina Vento (tremor nos olhos, alergia, paralisia facial, comichão)

• 20VB - Dispersa vento do fígado (AVC, tonturas, dor de cabeça, enfarte), tambem

dispersa vento externo (constipação, dor de cabeça, tonturas, golpe de vento -

desvio de boca e dos olhos), beneficia a visão (problemas oculares como inchaço e 

vermelhidão, lacrimejar ao vento, hemeralopia, diminuição da acuidade visual) e 

beneficia os órgãos dos sentidos (zumbidos, tonturas, rinite, congestão nasal, 

epistaxis)



• d) Executa a técnica de Varrimento [Sao San Fa] nas regiões imediatamente acima 

do ápice da orelha, onde passa o meridiano da Vesícula Biliar, dos dois lados da 

cabeça, durante 1 minuto. É executado um movimento em arco, contornando e 

limpando, sacudindo o pulso e conduzindo-o com os cinco dedos ligeiramente 

flectidos

• e) Agarrar [Na Fa] com os cinco dedos, depois com os três dedos, desde o topo da 

cabeça até ao pescoço, combinando posteriormente com Pressionar-Amassar [An-

Rou Fa] no ponto Fengchi (20VB), 3-5 vezes. Finalmente Agarra [Na Fa] o ponto 

Jianjing (21VB) bilateralmente 5-10 vezes 

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 21VB - Regula o Qi (tosse, dispneia, Dissipa nódulos quistos mamários, 

furúnculos), e beneficia o peito (dor por mastite aguda ou crónica, falta de leite 

na amamentação), e Activa o meridiano (dor no ombro, torcicolo, dor nas costas, 

rigidez no pescoço, incapacidade para elevar o ombro, hemiplegia)



• 20VB - Dispersa vento do fígado (AVC, tonturas, dor de cabeça, enfarte), tambem

dispersa vento externo (constipação, dor de cabeça, tonturas, golpe de vento -

desvio de boca e dos olhos), beneficia a visão (problemas oculares como inchaço e 

vermelhidão, lacrimejar ao vento, hemeralopia, diminuição da acuidade visual) e 

beneficia os órgãos dos sentidos (zumbidos, tonturas, rinite, congestão nasal, 

epistaxis)

• f) O médico pede ao doente para se sentar direito e respirar naturalmente com os 

olhos abertos e a boca fortemente fechada. Senta-se à frente do doente e Bate 

[Zhăng Gen Ji] nas fontanelas com a base da palma da mão 3-5 vezes



• Sindrome de deficiência

• a) Com o doente sentado. O médico senta-se ao seu lado, segura o ombro com 

uma das mãos e Esfrega [Ca Fa] repetidamente o peito com a outra, da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, 5-10 vezes. Seguidamente troca as mãos e 

Esfrega as costas do doente do mesmo modo como fez no peito, 5-10 vezes

• b) O médico coloca-se por detrás do doente em posição de cavaleiro. Coloca as 

duas mãos por baixo das axilas do doente e executa a técnica de Rolamento [Cuo

Fa] nesta área de cima para baixo 10-15 vezes



Vertigem



A Vertigem na MTC é chamada Xuan Yun. Xuan significa visão turva  e Yun quer dizer 

vertigem. Este sintoma pode variar desde uma vertigem branda, apenas pela 

mudança de posição até uma vertigem severa com perda de equilíbrio, com tudo a 

rodar à volta do paciente. O termo também inclui uma sensação de confusão ou 

obscurecimento bem como uma sensação de peso na cabeça incapacitando o 

pensamento claro.

Na Teoria Básica da MTC existem muitos factores que podem conduzir à Vertigem, 

tais como Vento patogénico, Humidade-mucosidade, Fadiga, Emoção e Dieta. As 

manifestações patológicas da Vertigem podem ser classificadas em quatro tipos de 

síndromas :

•Fadiga devido a Vazio do Sangue do Coração e do Qi do Baço; 

•Vazio de Yin do Fígado e do Rim, não podendo o cérebro ser nutrido; 

•Síndroma de Hiperactividade do Yang, ascensão do Fogo ou Vento do Fígado;

•Estagnação de Mucosidade turva no Aquecedor Médio, provocando uma falha na 

subida do Yang lúcido com consequente Obstrução da Mente



• Diferenciação das Síndromes

• Sindrome de Hiperactividade do Yang do Fígado

• Sindrome de Deficiência de Sangue e de Qi

• Sindrome da Mucosidade turva no Aquecedor Médio

• Pontos usados no protocolo

• 20VG, 1VB, 20VB, 10B, 16VG, 11IG, 34VB, 3F, 41VB, 17VC, 4VC, 6VC, 12VC, 25E, 

HuaTuoJiaJi, 20B, 21B, 36E, 40E

• Princípios terapêuticos da Tui Na

• Despertar o cérebro, tonificar a Deficiência e dispersar o Excesso.



• 1) Doente em posição de decúbito ventral. O médico Empurra Com Um Dedo [Yi

Zhi Chan Tui Fa] ou Amassa [Rou Fa] a parte frontal da cabeça e os pontos Baihui

(20VG) e Tongziliao (1VB) durante 1 minuto cada

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 20VG - Elimina Vento (Esta função de eliminar Vento encontra-se muito 

relacionada com a função de acalmar o Yang do Fígado já que o Vento é uma 

condição mais agravada da Subida de Yang do Fígado), Acalma Yang do Fígado 

(actua a nível da cabeça e de sintomas relacionados com a Mente), Tonifica Yang 

(em dispersão elimina calor em particular, calor devido a Subida de Yang do 

Fígado mas em tonificação, com moxa principalmente, tem a forte capacidade de 

tonificar o Yang), Trata malária

• 1VB - Elimina calor (olhos vermelhos, inchados, sensação de calor), Clareia os 

olhos (glaucoma agudo, visão enevoada ou estrabismo, visão dupla, lacrimejar), 

Activa o meridiano (enxaqueca profunda, desvio do olho)



• 2) O médico Limpa-Esfrega [Mŏ Fa] o ponto Qiáo Gōng com os dedos indicador, 

médio, anelar e pequeno fechados ou apenas o polegar, no lado esquerdo e no 

lado direito, de cima para baixo, 10 vezes de cada lado (ter a certeza de que não 

se move a cabeça, pois tal movimento pode agravar a Vertigem). A manipulação 

Limpar-Esfregar [Mŏ Fa] deve ser delicada e suave

• 3)O médico segura o pulso do doente com uma mão e pede ao doente para 

separar os cinco dedos uns dos outros. Bate [Ji Fa] ordenadamente nas áreas 

metacarpo-falângicas com a parte lateral da outra mão, 3 -5 vezes. Troca as mãos 

e repete a operação referida.

• 4) Pressiona-Amassa [An-Rou Fa] a região de equilíbrio do pé (ponto empírico para 

tratar a vertigem que se localiza na junção do quarto com o quinto osso 

metatarso) durante 1-3  minutos



• O ponto Qiáo Gōng localiza-se em ambos os lados do pescoço, no musculo 

esternocleidomastoideu formando assim uma linha recta

• ponto empírico para tratar a vertigem que se localiza na junção do quarto com o 

quinto osso metatarso



• Sindrome de Hiperactividade do Yang do Fígado

• a) Empurrar Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] ou Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] 

os pontos Fengchi (20VB), Tianzhu (10B) e Fengfu (16VG) durante 1 minuto cada

• b) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] o ponto TaiYang dos dois lados durante 1 

minuto

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 20VB - Dispersa vento do fígado (AVC, tonturas, dor de cabeça, enfarte), tambem

dispersa vento externo (constipação, dor de cabeça, tonturas, golpe de vento -

desvio de boca e dos olhos), beneficia a visão (problemas oculares como inchaço e 

vermelhidão, lacrimejar ao vento, hemeralopia, diminuição da acuidade visual) e 

beneficia os órgãos dos sentidos (zumbidos, tonturas, rinite, congestão nasal, 

epistaxis)

• 10Bx - Dispersa Vento (tonturas), Elimina Calor e  Clareia os cinco sentidos

(obstrução nasal, lacrimejar, visão turva, inchaço na garganta) Acalma o Shen

(problemas mentais), Alivia a dor (cefaleia occipital, dor no pescoço, problemas 

cervicais)



• Sindrome de Deficiência de Sangue e de Qi

• a) Empurrar Com Um Dedo [Yi Zhi Chan Tui Fa] ou Amassar [Rou Fa] os pontos 

Guanyuan (4VC) e Qihai (6VC) durante 1 minuto cada

• Indicações e acções dos pontos usados no protocolo

• 4VC - Ponto de alarme do Intestino Delgado, Tonifica Qi Original (infertilidade, 

problemas menstruais como amenorreia) Tonifica Yang do Baço/Pâncreas (fezes 

moles, dilatação abdominal, fraqueza generalizada, edema) , útil em casos de 

amenorreia ou outros problemas menstruais devido a deficiência de Qi que gera 

Vazio de Sangue acompanhados de sensação de frio e dor no baixo abdómen, 

Tonifica os Rins (lombalgia, fraqueza dos membros inferiores, aversão ao frio, 

sensação de frio que agrava lombalgia, emissões seminais, impotência, 

polaquiúria, dispneia, tosse, asma), Elimina Calor (sensação de calor no baixo 

abdómen, urina escura, sensação de queimadura durante a micção, leucorreia 

amarela), Beneficia o Aq. Inferior 



Sindrome da Mucosidade turva no Aquecedor Médio

a) Empurrar [Tui Fa] e Esfregar [Mó Fa] as regiões abdominal e epigástrica no 

sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário, durante 5 minutos cada 

sentido. A força  empregue deve ser relativamente elevada

b) Pressionar [An Fa] com a polpa digital os pontos Zhongwan (12VC) e Tianshu

(25E) durante 1 minuto cada

c) Pressionar-Amassar [An-Rou Fa] os pontos Pishu (20B) e Weishu (21B) durante 1 

minuto cada

d) Pressionar [An Fa] com a polpa digital os pontos Zusanli (36E) e Fenglong (40E) 

durante 1 minuto cada



Pediatria

Geriatria

Patologia óssea e articular

Patologias do sistema nervoso e Muscular

Patologia respiratória

Patologia Gastrointestinal

Patologia cardiovascular e sequelas de AVC

Indicações da Massagem Terapêutica TUINA



Doenças contagiosas agudas ou crónicas

Doenças infeciosas

Doenças hemorrágicas 

Tumor Maligno

Hemorragia devida a trauma

Região abdominal ou lombo sagrada de mulheres grávidas ou em período de 

menstruação

Diagnóstico desconhecido

Ingestão de álcool

Fadiga extrema

Processo de digestão ou jejum



Obrigada


