
Artes Marciais e a 
MTC



Ninjutsu Bujinkan
Método que reune as Artes Marciais dos

Ninjas e Samurais

Arte marcial de origem japonesa, hoje, 

disseminada por Hatsumi Sensei através da 

Associação Bujinkan na cidade de Noda, 

Japão.

Hatsumi Sensei é o atual herdeiro (soke) de 

nove antigas escolas (métodos) de artes

marciais do Japão Feudal.



Ninjutsu Bujinkan

Método que reune as Artes Marciais dos

Ninjas e Samurais

• As bases filosóficas estão relacionadas ao Xintoismo, 

Budismo e Taoismo.

• As bases Medicinais se relacionam a Medicina Chinesa

(através dos conceitos Taoistas) e do Amatsu Tatara

(pratica de medicina militar) e alguns conceitos 

provenientes da India (através do Budismo).

• Os conteúdos técnicos giram em torno do controle 

articular, das terminações nervosas e traumas a pontos 

conhecidos como Kyushos (onde faremos as bases 

comparativas aos acupontos)



Onde se enquandram as Artes Marciais na

Mtc?

Pilares da MTC

1-Meditação 

2-Qi Qong

3-Feng Shui

4-Dietoterapia

5-Fitoterapia

6-Acunputura

7-Moxabustão

8-Tui na



Práticas físicas e respiratórias

As práticas respiratórias e artes marciais propiciam bem

estar e manutenção de saúde, nelas podemos encontrar

os seguintes mecanismos fundamentados pela Medicina

Chinesa: 

- Promove circulação de QI e Xue

- Equilibra e estimula o Shen

- Eleva o Yang do Rim

- Ativa o Jing



Como ativa o Jing?

Jing = Essência

O que é essencial ao ser humano?

Estamos programados para que?



Ponto de vista Biológico

Sobreviver e reproduzir

Na pratica de artes marciais como Ninjutsu, temos

inúmeros estímulos técnicos, mentais e espirituais que nos

conectam ao nosso lado primitivo de sobrevivência.

Essas situações nos faz lembrar do que somos e de

como fazemos parte da natureza.

A vida moderna nos convida a desconectar da essência,

apenas nutrimos o lado reprodutivo e por esse motivo

muitas vezes deixamos de acessar outros prismas

essências.

A sensação de sobrevivência nos conecta a natureza.



Jing – Essência
Rim (Shen)

Nas Supra Renais temos, entre outras funções:

-Auxilio na produção de Esteróides Sexuais junto as 

gonodas.

(reprodução e desenvolvimento)

-Produz hormônios como Adrenalina e Noradrenalina 

(Sobrevivência)



Segunda Parte

Visto os benefícios da pratica de Artes

Marciais e parte dos seus mecanismos,

voltemos as relações primárias.



Relações entre as bases 

sociais
• Filosofia

• Medicina

• Religião

• Métodos militares

• Artes

Influencias diretas entre as linhas de pensamentos.



Relação Guerra x Medicinas

• Avanços técnologicos (alta demanda)

• Anestésicos

• Técnicas cirurgicas

• Penicilina

• Transfusões de sangue

• Agulha intradérmica

• Relações secundarias (infecções, epidemias)

• Doenças psiquiátricas (estresse pós

traumático) 

“Campos de batalha são verdadeiros laboratórios a céu aberto para a 

ciência médica” José Maria Orlando- “Vencendo a Morte”



MTC x Guerras

• Descobertas anatômicas (Padrões/zonas 

vulneráveis)

• Fisiologia (Zang Fu, Xue Mai,articulações, 

terminações nervosas) 

• Mapeamento de Kyushos (áreas de acesso)

• Mapeamento de acupontos (áreas reflexas)

• Drogas e ervas  (Venenos e antídotos)  



Kyushos e acupontos



Kyusho Vs Acupontos
Questões em comum

• Áreas sensíveis, ricas em terminações

nervosas.

• Fendas anatômicas

• Pontos de acesso e áreas reflexas.(Conceito de 

canais e também usadas na acupuntura médica segmentar através

dos dermátomos,miótomos,viscerátomos) 

• Alta condutividade elétrica (baixa impedância)

• Areas anatômicamente vulneráveis (por isso “portas

de acesso”)



Kyusho Vs Acupontos
Diferenças

• As diferenças ocorrerão de acordo com a 

intensidade do estimulo. Dessa forma podemos

desencadear processos distintos. (Isso vai de encontro

aos conceitos de manipulação dispersivos e tonificantes da agulha.)

• Limiar de dor (Parâmetro) 

(efeito terapeutico X efeito danoso)

VB 21



Kyusho e acupontos

Sendo assim podemos afirmar que as áreas

reflexas do corpo possuem uma grande

capacidade de alterar mecanismos biologicos,

dessa forma, a intensidade do estimulo será

sempre diretamente proporcional ao resultado

terapeutico (Tonificação/Dispersão) ou danoso

(estimulo forte demais).



Relação com as 

manipulacões de  agulha 

Existem teorias de estudos científicos que fundamentam o 

estimulo físico da manipulação da agulha em dispersão  

(alta frequência) que ao atingir fibras nervosas 

nociceptivas causam estímulos pelas vias aferentes 

somados a micro lesões locais. Esses estímulos 

promovem a liberação de neurotransmissores inibitórios ou 

neurotransmissores de ação dupla, inibitórios ou 

excitatórios, porém esses últimos seriam modulados com 

receptores sinápticos que os tornariam  inibitórios e 

sedantes.

No ponto de vista chinês, seria interpretado como 

“espalhar o excesso de Qi” .



Nas Artes Marciais

Quando praticamos artes marciais baseadas em pontos

de acesso terapêuticos e letais, os golpes traumáticos ou

pressões dirigidas a áreas de alta condutividade elétrica

promovem um potencial de ação, esse desencadeia sinais

que chegam até o encéfalo através do SNP, dessa forma

justificamos duas ações especificas da acupuntura e das

artes marciais:

- Bem estar e relaxamento / Acupuntura e pratica

equilibrada

(neurotransmissores inibitórios)

- Contundência dos Golpes / Combate real-Sobrevivência

(Ultrapassa o limiar terapêutico/ Sinapse Elétrica/ resposta

imediata por Fibras nervosas grossas/ Arco Reflexo



Dor 

Parâmetro de eficácia?

• Praticas específicas no controle de dor e do 

medo.

• Preparo físico, mental e espiritual extremos.

• Estado de estress (Adrenalina, Noradrenalina)

• Indivíduo sob efeito de Drogas

Necessidade de conhecimento de áreas vitais

SNP – SNC –SNP

(Vias aferentes e eferentes)



Conclusão / Reflexão

Quem nasceu primeiro, a galinha ou o 

ovo????



Acupontos



Kyusho



Curso de Defesa Pessoal

Acupontos

• Modulo 1

10 e 11 de Junho

• Modulo 2

22 e 23 de Julho

Teoria e prática



Domo Arigato!!!


