
Tui Na Pediátrica
Para o Bem Estar Infantil
Terapeuta Elaine Cristina 

第六届巴西中医大会
dì liù jiè bā xī zhōng yī dà huì

VI Congresso Brasileiro de Medicina 

Chinesa 28, 29 e 30 de Abril de 2017



小兒推拿
Xiǎo Ér Tuī Na

Tui Na Pediátrica 



Xiǎo Ér Tuī Na

小 兒 推 拿
Pequena Gente Empurrar Pegar

Tuī Na Pediátrica

29  de Abril de 2017



29  de Abril de 2017



“Xiǎo Ér Tuī Na”

A Massagem Pediátrica Chinesa é uma terapia bastante

eficiente para crianças desde o parto até aproximadamente os

seis anos de idade. A partir dos 6 anos, já podemos identificar

uma maturidade energética relativa, sendo assim, o terapeuta

pode combinar os aspectos da Tui Na para adultos com os

utilizados na pediátrica.
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Cuidados

Os Cuidados

O terapeuta deve avaliar cuidadosamente o quadro da criança,

usando sempre o bom senso na decisão de usar ou não o recurso

da massagem, visando sempre não agravar a situação do

atendido. Na carência de recursos que possam ajudar a criança,

encaminhá-la para um outro profissional de saúde especialista na

patologia, pode ser o mais adequado.
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As contra – indicações são as mesmas para o Tui Na em adultos, mas em particular nas crianças evitar quando:

Em uso de medicamentos como analgésicos ou outros considerados mais fortes;

Diretamente sobre feridas abertas, queimaduras, sobre tumores ou doenças agudas de pele;

Trauma na medula espinhal ou hemorragia interna;

Diagnóstico desconhecido ou doenças infecciosas agudas como por exemplo: hepatite, tuberculose, difteria, febre

tifoide.

Contraindicações

As contraindicações são as mesmas para o Tui Na em adultos, mas em particular nas

crianças evitar quando:

Sem a criança se alimentar e após uma robusta refeição.

Em uso de medicamentos como analgésicos ou outros considerados mais fortes;

Diretamente sobre feridas abertas, queimaduras, sobre tumores ou doenças agudas de

pele;

Trauma na medula espinhal ou hemorragia interna;

Diagnóstico desconhecido ou doenças infecciosas agudas como por exemplo:

hepatite, tuberculose, difteria, febre tifoide.
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Além da importância da decisão de qual tratamento realizar, o terapeuta precisa atentar-se para outros aspectos que

envolvem sua consulta, como por exemplo, o pré-atendimento, o durante e o pós-atendimento.

No pré-atendimento precisamos garantir:

Um ambiente de trabalho limpo, acolhedor, com uma temperatura agradável e que permita mobilidade para atender a

criança;

Observações importantes e conduta do Terapeuta

Após o terapeuta decidir o tratamento, ele precisa atentar-se para outros aspectos que

envolvem sua consulta, como por exemplo, o pré-atendimento, o durante e o pós-

atendimento.

No pré-atendimento precisamos garantir:

Um ambiente limpo, acolhedor, com uma temperatura agradável e que permita sua

mobilidade para atender a criança;

Almofadas ou travesseiros para deitar a criança, também são bem-vindos, além da maca;

caso a criança precise do colo dos pais, uma cadeira pode acomodá-los de modo adequado;

Que os procedimentos que o terapeuta irá utilizar durante o tratamento sejam bem

compreendidos e autorizados pelos pais ou pela criança. A conquista da confiança da criança e

de seus pais, com conhecimento, afetividade e respeito são imprescindíveis para um bom

resultado! Lembrem-se, crianças gostam de atenção, carinho e querem ser ouvidas.
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Observações importantes e conduta do Terapeuta

Durante o atendimento precisamos garantir:

Que a criança esteja em uma posição confortável, que o toque do terapeuta tenha

uma pressão adequada (que o toque seja firme, mas cuidadoso);

Que as partes da criança que não estão sendo massageadas permaneçam cobertas

evitando exposição ao clima.

29  de Abril de 2017



Observações importantes e conduta do Terapeuta

No pós-atendimento:

Certifique-se do estado geral da criança;

Verifique suas vestimentas, se está protegida do frio, da umidade ou do vento, antes

de sair do local de atendimento;

Reforce sugestões preventivas e inteire-se de que os pais as compreenderam;

Caso tenha habilitação também em Dietoterapia ou outra no ramo da MTC, faça

recomendações para a criança (ou para a criança e a mãe, caso esta ainda esteja

amamentando);
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Há um sábio provérbio chinês que diz: 

“Trate a mãe, para tratar o filho”

Este provérbio pode ser uma dica bastante útil para o seu diagnóstico, que também se

consistirá em observar, ouvir e interrogar.

Porque...
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Fisiologia e Patologia - Energética nas crianças

Em primeiro lugar precisamos entender que a criança não se trata de uma versão

menor do adulto, pois seu sistema energético ainda é imaturo; portanto apesar de

lançarmos mão dos mesmos recursos da MTC, precisamos observar que a aplicação

da massagem deve ser adequada para cada idade.

Bebês/Crianças em início de vida apresentam uma constituição frágil, com vasos

sanguíneos, tendões e meridianos por se formar; possuem um Shen instável, Qi e

sangue insuficientes e um Qi defensivo ainda fraco.

Nesta fase há dependência não só da Essência Pré-Natal, mas principalmente da Pós-

Natal, envolvendo alimentação, cuidados, ambiente, estímulos, etc.
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Diagnóstico na pediatria

O diagnóstico pediátrico possui pontos em comum com o diagnóstico adulto, mas

devido às diferenças energéticas da criança, algumas áreas foram adaptadas.

Métodos utilizados: observação, auscultação, interrogatório e palpação. Na fase do

interrogatório a ajuda dos pais ou responsável é importante para traçar o quadro da

criança.

Mais dois outros recursos podem ser utilizados: a análise da Veia do dedo indicador

(VDI) e da Base da Montanha.
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Diagnóstico na pediatria - Observação

Veia do dedo indicador

Ajuda a verificar a gravidade, profundidade e natureza 

de um agente patogênico externo.

Base da Montanha (Shan Gen)

Indicador das condições dos órgãos.
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A Técnica

A diferença entre a técnica de “massagem convencional” para crianças e a Tui Na é

que esta, tem como objetivo principal, influenciar nas estruturas energéticas e físicas

do corpo.

A massagem pediátrica chinesa envolve uma série de técnicas, sejam elas básicas ou

complexas e isso a torna diferente das demais.

Temos fácil acesso à energia da criança, por ela ser muito suscetível ao toque,

precisamos atentar quanto à profundidade da pressão e a manipulação.

O Toque
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Requisitos da Técnica

Duração, pressão, delicadeza e uniformidade: a manobra deve ser aplicada do começo

ao fim, com a mesma uniformidade e pressão (suficiente para tratar a desarmonia).

Destacamos a importância da delicadeza, uma vez que precisamos respeitar a tolerância,

o limite da dor, condição física, psíquica e idade da criança.

Métodos utilizados

Método Modo de execução

Tonificação Sentido horário e a favor do fluxo de Qi do meridiano, manipulação suave e lenta.

Dispersão Sentido anti-horário e contra o fluxo de Qi do meridiano, manipulação forte e rápida.
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Inicia-se na cabeça e face, membros superiores, tórax, abdômen, costa e região

lombar e por fim membros inferiores.

A técnica da Massagem Pediátrica se apropria de pontos de acupuntura, mas

também de áreas correspondentes específicas para a área pediátrica.

Para melhor entendimento citamos alguns exemplos:

Sequência das manobras
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PONTOS    DE  ACUPUNTURA ÁREAS   ESPECÍFICAS   CORRESPONDENTES 

Fonte Borbulhante

Yong quan

R1

Meridiano do Baço

Pi Jing

Linha Divisória do 

Desfiladeiro

Jie Xi

E 41

Meridiano do Fígado

Gan Jing

Três Milhas do Pé

Zu san li

E36

Meridiano do Pulmão

Fei Jing



An Fa (pressão): polegar, pontas dos dedos, palma da mão ou cotovelos.

Algumas Manobras
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Rou Fa (pressão circular): polegar, palma da mão, eminência tenar e hipotênar,

cotovelos.

Algumas Manobras
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Tui Fa (empurrar): polegar, palma da mão, eminência tenar e hipotênar, região ulnar da

mão.

Algumas Manobras

29  de Abril de 2017



Nie Fa (pinçar): polegar e indicador das duas mãos de forma assimétrica ou quatro

dedos da mão em paralelo com o polegar, agarrando e levantando o tecido muscular.

Algumas Manobras
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Tui Na Pediátrica para o Bem Estar Infantil 
Tratamento Básico:

1. Pressionar (AF) e circular (RF) o Meridiano do Baço;

2. Circular (RF) e empurrar (TF) os Oito Símbolos Interiores;

3. Empurrar (TF) as Três Cancelas;

4. Empurrar (TF) e Circular (RF) o Abdômen;

5. Pinçar (NF) a Coluna Vertebral (da região lombar até a cervical);

6. Pressionar (AF) e circular (RF) as Três Milhas do Pé;

7. Pressionar (AF) e circular (RF) o Grande Yang;

8. Pressionar (AF) e circular (RF) Fonte Borbulhante;

9. Pressionar (AF) e circular (RF) a Linha Divisória do Desfiladeiro;

10. Empurrar (TF) o Palácio da Água.

AF = An Fa RF = Rou Fa TF = Tui Fa NF = Nie Fa
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1. Pressionar (An Fa) e circular (Rou Fa) o Meridiano do Baço (Pi Jing)

Localização: polegar, na falange distal.

Técnica: Tonificar, pressionar e circular 300 vezes.

Efeito: fortalece estômago e baço, tonifica sangue,

resolve muco.

Indicações: deficiência de estômago e baço, agitação,

disenteria, convulsões, emagrecimento, prisão de

ventre.
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2. Circular (Rou Fa) e empurrar (Tui Fa) os Oito Símbolos Interiores (Nei Ba Gua)

Localização: um círculo de 1 cun de raio em volta do

ponto do centro da mão.

Técnica: pressionar e circular 100 vezes, sendo em

sentido horário na mão esquerda e anti-horário na mão

direita.

Efeito: remove obstrução do Qi, harmoniza os cinco

órgãos, relaxa diafragma, promove a digestão.

Indicações: irritação, agitação.
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3. Empurrar (Tui Fa) as Três Cancelas (San Guan)

Localização: borda radial do antebraço, da prega do

punho até a articulação do cotovelo.

Técnica: empurrar 100 vezes, no sentido distal a

proximal.

Efeito: reforça e promove o fluxo de Qi, tonifica o

yang, suplementa a essência.

Indicações: fraqueza depois da doença, constituição

fraca, deficiência de Qi e sangue.
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4. Empurrar (Tui Fa) e Circular (Rou Fa) o Abdômen (Fu)

Localização: região epigástrica.

Técnica: empurrar e circular executando 36 rotações em

sentido horário e depois em sentido anti-horário.

Efeito: promove a digestão, aquece, tonifica o estômago e

baço, regula funções gastrintestinais.

Indicações: dor abdominal, diarreia, prisão de ventre,

retenção de alimento, desnutrição.
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5. Pinçar (Nie Fa) a Coluna Vertebral (da região lombar até a cervical)

Localização: linha mediana das costas do cóccix até a nuca.

Técnica: pinçar a pele próxima ao cóccix e num movimento

continuo e ascendente repeti-lo até a nuca, por 5 vezes.

Efeito: tonifica o estômago e baço, regula yin e yang. Qi e

sangue, harmoniza zang-fu.

Indicações: dor abdominal, vômitos, prisão de ventre, choro

noturno, desnutrição.
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6. Pressionar (An Fa) e circular (Rou Fa) as Três Milhas do Pé (Zu san li) – E36

Localização: aspecto lateral da parte inferior da perna, a

3 cun abaixo e 1cun lateral à borda inferior da rótula.

Técnica: pressionar e circular por 50 vezes.

Efeito: tonifica baço, harmoniza estômago, alivia peito,

relaxa diafragma, promove a digestão, regula o qi do

aquecedor médio.

Indicações: fraqueza, vômito, dor abdominal, plenitude e

distensão abdominal, diarreia.
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7. Pressionar (An Fa) e circular (Rou Fa) o Grande Yang (Tai Yang)

Localização: depressão na extremidade lateral das

sobrancelhas.

Técnica: pressionar e circular delicadamente por 50

vezes, tonificar circulando para frente.

Efeito: expele vento, elimina o calor, abre orifícios,

acalma o medo.

Indicações: convulsões, irritação, agitação, dor de

cabeça e nos olhos.
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8. Pressionar (An Fa) e circular (Rou Fa) a Fonte Borbulhante (Yong Quan) – R1

Localização: na planta do pé, imediatamente abaixo da

protuberância ao longo da linha mediana longitudinal

(aproximadamente 1/3 da distância entre os artelhos e o

calcanhar).

Técnica: pressionar e circular por 50 vezes.

Efeito: elimina irritabilidade, leva o calor para baixo. Pé

direito: faz o vômito parar. Pé esquerdo: faz diarreia parar.

Indicações: convulsões, irritabilidade, agitação, dor de

cabeça, inflamação na garganta.
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9. Pressionar (An Fa) e circular (Rou Fa) a Linha Divisória do Desfiladeiro (Jie Xi) - E 41

Localização: na parte superior do tornozelo, na

depressão que fica no meio da linha transversal entre os

dois tendões.

Técnica: pressionar e circular por 50 vezes.

Efeito: acalma o medo, alivia espasmos, faz o vômito e

diarreia pararem.

Indicações: convulsões, vômito, diarreia.
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10. Empurrar (Tui Fa) o Palácio da Água (Kan gong)

Localização: 1 cun acima da sobrancelha, na linha

vertical com a pupila.

Técnica: empurrar por 20 vezes, seguindo as

sobrancelhas, com pressão somente no sentido medial a

lateral.

Efeito: expele o vento, dispersa frio, dispersa agentes

patogênicos do exterior.

Indicações: convulsões, dor de cabeça, vermelhidão,

dor nos olhos.
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Acessórios para as massagens

Os acessórios tem duas utilidades básicas em uma massagem, a primeira é diminuir

o atrito entre as mãos do terapeuta e a pele da criança, a segunda é associá-los numa

função terapêutica considerando as suas propriedades energéticas.

Para tornar o toque mais agradável, facilitar a aplicação da massagem, podemos

utilizar:

1. Pó de Talco

2. Óleo de semente de Uva

3. Óleo de Gérmen de Trigo
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Acessórios para as massagens

4. Banhos de Ofurô ou de Balde – Terapêuticos – entre 36º a 37ºC

Alivia as cólicas, acalma, simula o ambiente uterino, podemos associá-los com

fitoterapia chinesa ou óleos essenciais.

*Uso externo - Para o Bem Estar e para um Sono Tranquilo, podemos indicar como

fitoterapia chinesa a Combinação das 4 Ervas Principais (Si jun zi tang) e/ou das 6

Ervas Principais (Liu Jun zi tang).
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Tuina para o Bem Estar Infantil

Massagem:

Duração: de 15 a 25 minutos

Frequência: a cada 15 dias

Banho de Balde:

Duração: 07 a 10 minutos

Frequência: de 1 a 2 vezes por semana

Como fazer: 1/3 do balde preenchido com água entre 36º a 37ºC, 40 gotas de uma erva

ou 20 de cada, se a escolha for pelas duas.

* fazer somente se a criança estiver com a pele íntegra!

Bom tratamento = boa massagem = boa vida!
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“Brincar com crianças não é perder

tempo, é ganhá-lo; se é triste ver

meninos sem escola, mais triste ainda é

vê-los sentados enfileirados em salas

sem ar, com exercícios estéreis, sem

valor para a formação do homem.”

Carlos Drummond de Andrade
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Muito Obrigada por sua presença e atenção.

Profa. Elaine Cristina

Doula, Acupunturista, Massoterapeuta e Terapeuta Complementar. Estudos no

Brasil, China e Tailândia.

Professora na FTEBRAMEC

www.facebook.com/FACULDADEEBRAMEC

Co-fundadora da Jardim de Miguel Arcanjo

www. jardimdemiguelarcanjo.com.br
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