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TUI NA

• Endometriose

• Infertilidade

• Climatério

• Miomas

• Tensão Pré Menstrual

• Etc... Etc... Etc...



TUI NA

Definição
O Tui Na pode ser definido como sendo um dos ramos da
Medicina Chinesa com diversas manipulações (incluindo
movimentação passiva dos membros) aplicadas em localizações
bem determinadas do corpo com os principais objetivos de
prevenir e tratar queixas e patologias que afetam a saúde e a
qualidade de vida dos pacientes.





Massoterapia Chinesa
Inserção

Em sendo parte da Medicina Chinesa, para a boa prática do
Tui Na, é importante o conhecimento de seus conceitos:

•Yin e Yang;

•Cinco Elementos (Wu Xing);

•Órgãos e Vísceras (Zang Fu);

•Qi, Sangue (Xue) e Líquidos Corporais (Jin Ye);

•Canais e Colaterais (Jing Luo);

•Etiologia e Patologia;

•Diagnóstico e Diferenciação de Síndromes;

•Prevenção e Tratamentos.



Massoterapia Chinesa
Inserção

Mesmo o Tui Na tendo por base o uso das mãos, o profissional
pode, de acordo com cada situação, combinar os estímulos com o uso
de outros recursos, métodos ou técnicas:

•Tui Na + Acupuntura

•Tui Na + Moxabustão

•Tui Na + Ventosa

•Tui Na + Gua Sha

•Tui Na + Qi Gong

•Tui Na + Fitoterapia Chinesa

•...



Tensão Pré Menstrual



Tensão Pré Menstrual

• 75% das mulheres sofrem deste mal...

• Pode acontecer desde a menarca até a 

menopausa (+ ou – 30 anos)

• Pode continuar durante e depois do ciclo



TPM NA MTC

Os dois tipos mais comuns de TPM são:

• Deficiência do Yin do Rim

• Excesso do Yang do Fígado 



TPM NA MTC

Excesso do Yang do Fígado

• Menarca (Inicio da ovulação e hormônios)

• Stress emocional (Principalmente)

• Alimentação inadequada (Alimentos 

ácidos)

• Excesso de bebida alcoólica e cigarro

• Raiva



SINTOMAS

• Irritabilidade***, impaciência***; Agressividade***

• Oscilação de humor***

• Cefaleia;

• Cólica em baixo ventre***

• Dor e intumescimento das mamas***

• Fluxo abundante com coágulos;

• Ciclo de sangramento grande (mais de 5 dias);

• O ciclo pode adiantar;



Tratamento

• Dispersar o Yang do Fígado (F2 e F3 An Fa ou 

Rou Fa bi lateral em dispersão)

• Cólicas em BV (VC4 (T) Rou Fa , 

IG4(D),F3(D),BP6(T) An Fa

• Cefaleia (IG4(D), F3(D) Sao San Fa

• Irritabilidade, impaciência, Agressividade 

Oscilação de humor (F2, F3, BP6, PC6 T)

• Algia mamaria IG4 (D)

• Mo Fa no abdomen

• Ca Fa em BV



Em casa...

• Chá de folha de amora

• Evitar comidas quentes e ácidas 

• Evitar excessos

• Aquecer BV*



Deficiência do Yin do Rim

• Mulheres acima de 30 anos

• Stress emocional

• Alimentação inadequada

• Excesso ou falta de atividade sexual

• Excesso ou falta de atividade física

• Trabalho sem repouso adequado



Sintomas

• Irritabilidade, impaciência

• Choro fácil

• Cansaço extremo

• Cólica ventral e lombar 

• Dor nas pernas e joelhos

• Edema de MMII

• Calor no centro do peito na madrugada

• Ciclo pode atrasar

• Ciclo de sangramento escasso e curto



TRATAMENTO

• Aumentar a energia yin do Rim: An Fa em tonificação no R6 

(nutre o Yin, tonifica o Yin, regula o útero e a menstruação) e 

R3

• Cólicas em BV (VC4 (T) Rou Fa

• Irritabilidade, impaciência, choro fácil (BP6, PC6 T)

• Dores nas pernas e joelhos:  E36, VB34 VB39 Rou Fa em 

tonificação

• Edemas de MMII BP9 (D) Rou Fa

• Ca Fa na lombar

• Rou Fa em B23(T)



Em casa...

• Chá de gergelim preto.                                 

500ml de água - 2cs de gergelim. Sem adoçar! 

• Aquecer BV 

• Alimentação com nutrientes

• Repouso 



Sequência de tratamento

• 1 a 2 vezes por semana por 3 ciclos (F)

• 1 vez por semana por 3 ciclos (R)



Sequência para TPM

• Sao San Fa (bi)

• Fen Tui Fa do Yintang até as têmporas

• Rou Fa com os dedos médios e indicadores nas têmporas

• Rou Fa com o polegar no Yintang

• Mo Fa no abdômen

• Ca Fa em BV

• Rou Fa em VC4 (T)

• Na Fa em MSD e MSE

• IG4(D), An Fa

• PC6 T, An Fa



• Na Fa MMII

• F2 e F3 An Fa ou Rou Fa bi lateral em 

dispersão)

• BP6(T) An Fa ou Tui Fa



OBRIGADA!!!!!
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