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Ganten, Presidente da Cimeira Mundial de
Saúde em Abril deste ano, que decorreu
em Portugal.
Estamos a começar a ter uma nova forma
de abordar a SAÚDE, que abre o caminho
para uma nova realidade: a alimentação e
todas as formas preventivas de proteção
ao equilíbrio do ser humano, podem ser o
"medicamento" mais poderoso para reduzir o risco das doenças.
Não podemos mudar os nossos genes,
mas podemos, através de novos comportamentos, modificar a sua expressão e
evoluir num caminho de sabedoria coletiva.
Este conceito precisa de começar nas
escolas básicas e em cada núcleo familiar.
É preciso que a sociedade civil também
seja envolvida numa visão onde todos
precisam de transformar o conhecimento

em ação para melhorar a saúde nas
cidades e em todas as zonas carenciadas do planeta.
Uma alimentação adequada é a condição necessária para se ter um património
genético, cultural e socioeconómico mais
evoluído.
Toda e qualquer ação que seja fundamentada em uma atitude de compreensão é, em si mesma, um exercício de
aceitação da diversidade cultural e de
saúde de um povo.
A ciência tem-nos mostrado, ao longo da
sua evolução que o nosso corpo se auto-regenera através de estímulos adequados e encontra o caminho certo para
alcançar a energia vital.
Isto não é ficção científica, é ciência, é
evolução, usando um recurso de gestão
de conhecimento ao alcance de todos
nós.
Esta pequena revista tem como único
objetivo, trazer a cada leitor uma informação simples e ajustada à realidade de
uma sociedade que pode ser o instrumento de mudança que irá deixar às
novas gerações um caminho de mais
saúde e bem–estar.
Cabe a cada um de nós fazer a sua parte
e ajudar a desenvolver a nossa sustentabilidade, a do Ser e a do Planeta.

// A Naturopatia o que trata?
// Reflexologia - Os seus pés agradecem
// Entrevista
// Qi Qiong– Respire mais e melhor
// Intervenção Terapêutica das massagens
// Epigenética – O seu corpo fala
// Saúde da Mulher
// Osteopatia Chinesa
// Curiosidades e Pensamentos positivos
sobre Fernando Pessoa / Cuide do seu coração

O conteúdo desta revista tem caráter meramente informativo e preventivo, que visa contribuir para o bem - estar de pessoas de qualquer idade.

4
6
8
10
11
13
14
16
18

EDITORIAL

PAULA MOUTA

revista-invivo-3-af.pdf 4 20-06-2018 21:56:56

SAÚDE FUNCIONAL
4

VIX MEDICATRIX NATURAE
A Saúde pela Natureza

Sou apaixonado pela natureza e pela vida, por isso
gosto de usar esta frase onde Hipócrates afirma; "Não é
o médico que cura mas a natureza, o médico utiliza a
natureza e observa os resultados"
SIMÃO BENTO - NATUROPATA

Formado em Naturopatia, nutrição ortomolecular e especialista
em geoterapia. Coordenador de estágios do H. St Louis de Lisboa.

A NATUROPATIA
O QUE TRATA?
A naturopatia

é considerada a
medicina natural ou medicina neo-hipocrática e constitucional (considerada como complementar ou alternativa, face à medicina convencional ou
alopática), é a arte de restaurar a
saúde utilizando as forças da natureza (Vis Medicatrix Naturae).
Esta área da saúde engloba em si
quase todas as técnicas “alternativas”
da medicina (aconselhamento nutricional, dietético e de estilo de vida,
aromaterapia, fitoterapia, hidroterapia, geoterapia, terapia ortomolecular,
massagem, entre outras) e utiliza
todos os elementos naturalmente
disponíveis na natureza (alimentos,
plantas, sol, água, ar puro, frio, calor,
entre outros) para permitir ou estimular o organismo a usufruir da sua
intrínseca capacidade de auto -reparação.
A origem das doenças, dependendo
do ponto de vista do observador, tem
causas e efeitos únicos ou múltiplos.
A medicina convencional, alopática,

moderna ou químico-pasteuriana,
cataloga e classifica, com pormenor,
a existência de uma infinidade de
patologias, diferentes entre si e de
natureza diversa. Estas afeções, de
origem externa (microrganismos,
cansaço, frio, choques, venenos, entre
outros), qualificam-se como uma
“agressão” ao organismo e apresentam um carácter “invasor” (originando-se localmente para se generalizarem), podendo apenas ser “eliminadas” através de auxílio externo. Apresentam-se ainda como imprevisíveis
e acidentais, sendo que, dada esta
premissa, não comprometem a
responsabilidade do doente. Por fim,
e não menos importante, é o critério
de cura, assinalado pelo desaparecimento dos sintomas característicos
da doença.
O Naturopata observa todas as
“doenças-sintomas”,
não
como
doenças em si (como descrito nos
tratados de patologia clássica) mas
como exteriorização de um problema
único, geral, profundo e original,
denominado intoxicação.
A diversidade das manifestações
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A “doença-sintoma” não é o problema
mas o aliado da cura”

patológicas observadas explica-se pelo modo individual de atuação dos variados mecanismos de defesa à sobrecarga de toxinas. Estes “sintomas” dependem do grau de saturação e do estado dos órgãos, dos sistemas fisiológicos
dominantes e da hereditariedade, entre outros. Aqui, para a naturopatia, as
“doenças” são previsíveis e comprometem a responsabilidade do doente.
A “doença” não é, um acidente, mas a cobrança de um juro pelos hábitos do dia
-a-dia. Deste modo, todas as “doenças” têm uma origem orgânica comum,
estando interligadas entre si. O processo de desintoxicação permite entender
que o restabelecimento da saúde, dependendo da condição de vitalidade do
paciente, é possível sem ajuda externa.
Pelo contrário, quando a intoxicação atinge um determinado patamar, será
necessário imitar os sistemas da natureza, apoiando e potenciando os processos
de desintoxicação.
A “doença-sintoma” não é o problema mas o aliado da cura, que consiste no
regresso à saúde devendo ainda ser tida em conta enquanto manómetro da
recuperação.

A naturopatia é, portanto, uma higiene ativa, mais que uma medicina
ou terapia, por não se interessar pela doença, mas pelas frações saudáveis do indivíduo. Um naturopata é, portanto, um educador ou
reeducador, cujo objetivo é a conservação, reparação e potenciação
da saúde através da normalização da fisiologia.

Bibliografia: Marchesseau, P. V., & Jauvais, G. (1970). Curso Completo Teórico e Prático de Biologia Naturopática.
Lisboa: Nova Editorial Natural
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REFLEXOLOGIA

Afirmo com toda a convicção que sou uma apaixonada
pela área das terapias complementares, porque percebi
desde cedo que é uma das formas de manter o bem-estar total.
LEONOR VILELA

Especialista em Reflexoterapia. Estagiária Equipa In Vivo.
"Licenciada em Gestão Turística e Hoteleira, com Mestrado
em Gestão Estratégica de Destinos Turísticos".

Os seus pés agradecem
“A REFLEXOLOGIA PODAL E A SAÚDE”
A reflexologia podal é uma arte
milenar que utiliza os vários pontos
reflexos existentes nos pés para ajudar
o corpo no processo de cura.
Cada um desses pontos reflexos está
relacionado com órgãos, glândulas e
membros do corpo que ao serem
estimulados enviam um estímulo ao
cérebro de modo a provocar uma ação
na zona do corpo correspondente,
induzindo, deste modo o processo de
auto cura.
Os pés são o espelho fiel de todo o
corpo e das suas mais profundas
disfunções através dos quais podemos
prevenir, detetar e tratar os diversos
desequilíbrios de saúde.
Pauline Wills, uma conceituada reflexologista britânica, refere que o
bloqueio da energia no corpo humano
reflete-se numa ou mais zonas localizadas nos pés e nas mãos.

Os pés são membros preciosos que
sustentam todos os dias o nosso
corpo. É por isso que devemos ter
especial cuidado com eles, devendo
tratar com frequência desse tão
importante e precioso membro.
A reflexologia promove o equilíbrio
holístico, prevenindo estados de
doença, sendo uma excelente terapia
para quem procura relaxar e fazer
um “reset” aos pensamentos e à
rotina diária.
Tendo parte na medicina complementar, esta terapia trata as vertentes físicas, mentais e emocionais do
paciente, tendo como principias
benefícios o relaxamento do corpo e
da mente, a revitalização energética,
a melhoria da circulação sanguínea
e linfática, a desintoxicação do organismo e o fortalecimento da imunidade.
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“Os pés são o espelho fiel de todo o corpo
e das suas mais profundas disfunções...”

Atua em diversas áreas como o stress, as disfunções viscerais, os cuidados
paliativos, a obstetrícia, a ansiedade, a depressão, as oscilações de humor, os
desequilíbrios metabólicos, a resposta imunitária reduzida, as respostas inflamatórias, as dores e tensões musculares, a hipertensão arterial, entre muitas
outras.
À semelhança de outras áreas terapêuticas, existem algumas precauções na
aplicação do tratamento principalmente em pacientes portadores de doenças
infeciosas e osteoporose avançada. Também não é recomendado aplicar a
reflexologia em pacientes com doenças de extrema gravidade, fraturas expostas, queimaduras ou feridas abertas na zona a tratar bem como grávidas no
primeiro trimestre de gestação. Após as doze semanas de gestação é necessário ter especial cuidado no tratamento a aplicar pois existem protocolos de reflexologia utilizados para induzir o parto.

Bibliografia:
Wills, P. (1997). Manual de Reflexologia. Lisboa: Editorial Estampa.
Moghimi-Hanjani, S., Mehdizadeh-Tourzani, Z., & Shoghi, M. (2015). The Effect of Foot Reflexology on Anxiety,
Pain, and Outcomes of the Labor in Primigravida Women. Acta Medica Iranica, 507-511.
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ENTREVISTA AO PROFESSOR DR
MARTINS PISCO
Dr Pisco, o seu trabalho é algo inovador em Portugal, fale-nos como e
quando trouxe esse método para o
nosso país e para o Hospital St Louis?
Fomos pioneiros nas técnicas de
radiologia de intervenção no país, que
iniciamos no Hospital de Sta. Marta
em 1980.
Dentro dessas técnicas incluímos a
embolização que efetuamos a nível
de vários órgãos e para o tratamento
de diversas situações clinicas.
Em 1998 fomos transferidos para o
Hospital Pulido Valente onde não
havia sala de angiografia.
Começamos a efetuar aquelas técnicas em Setembro de 1998 no Hospital
St. Louis e, em 2004 iniciamos a
embolização das artérias uterinas
tendo já sido tratadas 2040 doentes
portadoras de fibromiomas uterinos
e/ou adenomiose.
De referir os 200 recém nascidos
saudáveis de mulheres que só conseguiram engravidar com êxito após a
embolização.

O Hospital st. Louis é o centro
com maior número de gravidez
com êxito após a embolização a
nível mundial.
Sabemos que não trata apenas de
casos relacionados com patologias da
mulher, também trata da próstata, em
que outras áreas mais, desenvolve a
sua especialidade?
Somos pioneiros mundiais no tratamento de hiperplasia benigna da

próstata (HBP), que iniciamos em
2009, tendo já ultrapassado os 1400
pacientes tratados.
A HBP é uma doença muito frequente a partir dos 50 anos. Mais de 50%
dos homens com idade superior a 60
anos sofre de HBP e a incidência
aumenta com a idade e acima dos
80 anos, cerca de 75% dos homens
adultos, sofre desta doença. O tratamento clássico é a cirurgia através
da uretra ou do abdómen que pode
ter complicações graves, as quais
poderão afetar o homem para o
resto da sua vida.
O conhecimento destes fatos e a
ocorrência em familiares muito próximos inspiraram-me na introdução
desta técnica. Mais de 100 equipas
médicas, dentro das quais a Clinica
Mayo, já se deslocaram ao Hospital
St. Louis para aprender a técnica e já
tratamos mais de 400 estrangeiros
provenientes de mais de 90 nacionalidades.
Tem algum caso especial que lhe
tenha ficado na memória? E porquê?
Tenho vários. Vou referir apenas uma
patologia recente. Trata-se da
doença de Peronie e que não tem
cura, e de que já tratamos pela
embolização com sucesso 3 doentes,
um dos quais é uma figura pública
bem conhecida.
A embolização, é uma técnica minimamente invasiva, sob anestesia
local, sem perda de sangue e sem
dor, efetua-se um pequeno orifício de
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1.5 mm de diâmetro na virilha ou no
pulso, através do qual se coloca um
fino tubo plástico, o cateter.
Mediante monitorização por um
aparelho de raios X digital sofisticado,
o cateter é dirigido para as artérias
prostáticas ou uterinas. Partículas
embolizantes de pequenas dimensões, como grãos de areia, são então
injetadas nas artérias cateterizando,
entupindo parte dos ramos que
irrigam a próstata ou os fibromiomas.
A técnica pode durar até cerca de 2
horas, estando o doente consciente e
podendo mesmo visualizar o tratamento no monitor de televisão. O
internamento dura apenas algumas
horas e habitualmente tem alta no
mesmo dia.
O Hospital St. Louis é o centro a nível
mundial com mais experiência e com
maior número de doentes tratados
com HBP.

O centro de radiologia de intervenção do H. St. Louis foi considerado Centro de excelência, no
treino e investigação de embolização na hiperplasia benigna da
próstata pela empresa japonesa
Terumo e pela empresa americana Merit Medical.
Construímos um cateter para a
embolização na HBP a que está

9

ligado o nosso nome – Pisco Prostate
Catheter, também utilizado na embolização uterina e que está a ser usado
em todo o mundo na realização
daquela técnica.
Tem alguma publicação científica,
sua e da sua equipa?
A nossa equipa tem 45 publicações
sobre patologia uterina e prostática,
das quais apenas 3 em Portugal. A
nossa equipa já recebeu 14 prémios
por artigos publicados e comunicações orais em Congressos internacionais.
Porque a nossa revista trata de Saúde
mais Funcional, gostaria de ter a sua
opinião sobre a mensagem deixada
pelo Presidente da Cimeira Mundial
de Saúde, o Dr.Detlev Ganten, em
Portugal, no mês de Abril, que diz o
seguinte..." A Saúde Global, é muito
mais do que uma questão de Medicina".
É importante que as pessoas percebam que a saúde começa a ter de ser
pensada desde muito cedo e não
apenas quando se está doente. A
prevenção a meu ver, continua a ser o
melhor de todos os remédios, este é o
meu maior conselho, por outro lado, é
do conhecimento geral que somos o
que comemos, então há que ensinar
as populações a pensar e a agir de
acordo com este conceito de saúde.

revista-invivo-3-af.pdf 10 20-06-2018 21:57:00

SAÚDE FUNCIONAL
10

QI QONG - a Leveza do Corpo.
Respire mais e melhor
O meu objetivo é motivar as pessoas a serem saudáveis
no seu quotidiano Praticar QiGong, é simples e poderoso. Não se pode fazer errado, pode-se apenas fazer
bem, melhor e excelente (Chunyi Lin) e a seguirem o que
honestamente as faz felizes e equilibradas.
RITA GUERREIRO

Formada em MTC, é Health Coach e especialista em Qi Gong
Estagiária em Naturopatia no Hospital St Louis de Lisboa

Qi Gong é uma prática
milenar chinesa, tendo a
sua origem na filosofia
taoista, que criou teoria do
Yin-Yang.
Na respiração, quando inspiramos,
necessariamente expiramos, são dois
movimentos opostos que pertencem
ao mesmo ciclo respiratório, assim é o
Yin-Yang.
A forma como respiramos revela
muitas vezes o nosso estado de saúde
e a prática de Qi Gong não só auxilia
esta avaliação como busca encontrar
a harmonia a nível físico e mental,
começando pelo mais básico, a respiração.
Acompanhando a respiração com
movimentos, pode-se considerar que
o Qi Gong é uma meditação dinâmica. Os movimentos são suaves e
coordenados, alongando e fortalecendo os músculos e tendões.
Estudos realizados sobre os efeitos de
Qi Gong na saúde concluíram que a

sua prática beneficia a densidade
óssea, sendo especialmente relevante para mulheres após a menopausa.
Auxilia também na redução da pressão arterial e regula o batimento
cardíaco, sugerindo que equilibra a
atividade entre o sistema nervoso
simpático e parassimpático. Melhora
o equilíbrio físico, prevenindo quedas
e acidentes, sendo que a prática de
Tai Chi tem demonstrado ser mais
eficaz neste parâmetro.
A nível psicológico demonstra ser
eficaz ao auxiliar em casos de ansiedade, estados depressivos e alterações de humor.
Promovendo a saúde mental e física,
verificou-se ainda o aumento de
glóbulos brancos com a prática
regular de Qi Gong, fortalecendo o
nosso sistema imunitário, assim
como uma sensação geral de bem-estar.
Apesar de ser uma prática física é
também uma prática interna com a
sua vertente meditativa, dando
espaço e oportunidade para se
conhecer melhor, tornando-se assim
numa arte de bem viver.

Bibliografia: Jahnke, R., Larkey, L., Rogers, C., Etnier, J., & Lin, F. (2010). A Comprehensive Review of Health
Benefits of Qigong and Tai Chi. American Journal of Health Promotion, 1-25.
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Massagem, A energia de vida.
“MASSAGEM TAILANDESA” – a intervenção terapêutica

Gosto muito de usar este provérbio chinês, porque ele
define bem o meu sentimento profissional.
"Tensão é quem pensas que deverias ser. Relaxamento
é quem tu realmente és."
CHRISTIAN MADRID

Formado em massoterapia em ayurvédica, shiatsu e thai massage. Estagiário de Naturopatia no Hospital St Louis de Lisboa

A saúde é entendida, de uma forma global, não só como ausência de doença,
mas sim como um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. É este
o objetivo da massagem tailandesa, que contribui a recuperar o equilibro do
corpo e da mente: Liberta a tensão muscular que ocasiona dor e desconforto,
conseguindo um sentimento de relaxamento e felicidade, diminuição da pressão
sanguínea e um efeito de tranquilidade.
- A dimensão social da massagem reflete-se na compaixão e na boa vontade
do praticante, assim como na cortesia e no toque respeitoso. Contribui não só
para curar corpo e mente, permitindo também um desenvolvimento espiritual, o
qual é ilimitado.
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A Medicina Tradicional Tailandesa
considera que existem 72.000
canais que se originam na cavidade
abdominal e espalham-se por todo o
corpo por meio de dez canais principais de energia de vida que recebem
o nome de "sen sib". Estes canais são
a base da massagem terapêutica
tailandesa.
A saúde e bem-estar pessoal
devem-se ao equilibro da energia de
vida, o que recebe o nome de "prana"
e significa "o vento da vida". Uma
obstrução no fluxo de "prana" causa
desconforto ou doença. Os canais
precisam de manutenção regular
para evitar bloqueios ou estagnação.
Assim os "Sen sib" representam os

caminhos de energia pelos quais
circula "prana" e dão vida ao corpo e
à mente. Atuam como o médio de
força de vida das células, nutrindo-as
e permitindo a sua correta função.
Realizar massagem thai directa e
delicadamente sobre os músculos ao
longo das linhas "sen sib" terá efeito
nas células e na força de vida interior.
Um exemplo é que o paciente pode
chorar durante a massagem para
liberar a profunda emoção que
aparece quando as células de
memória são estimuladas e acordadas.

Benefícios da massagem tailandesa:
Estimula a circulação na superfície da pele e aumenta a temperatura
facilitando o movimento do tecido gorduroso, o que resultado numa
aparência mais saudável;
Melhora o movimento das articulações, ligamentos e tecidos conectivos,
facilita um adequado alinhamento esquelético e flexibilidade;
Ajuda a desenvolver ossos mais fortes, a melhorar a postura corporal e os
movimentos do dia-a-dia;
Melhora o sistema imunitário. Indiretamente aumenta o equilíbrio emocional e a percepção;
Estimula a atividade digestiva, reduz o stress e previne doenças digestivas.
Bibliografia: Chaithavuthi, J., & Muangsiri, K. (2016). Ancient Thai Massage Healing With Prana (4ª ed.). Chiang Mai, Tailândia: Thai
Massagge Book Press.
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EPIGENÉTICA
O seu corpo fala
Os fatores alimentares, são os maiores responsáveis pelo equilíbrio metabólico
de cada indivíduo e influenciam a nossa expressão genética. Ao perdermos o
equilíbrio todo o nosso fenótipo sofre modificações.
Estas alterações explicam-se através da epigenética que é o estudo da modificação do genoma herdável durante a divisão da célula e que não envolve a
mudança na sequência do DNA.
A tecnologia de indexação realizada através do S-Drive Systems da Cell Wellbeing, é um avaliador não invasivo, que faz uma leitura simples e eficaz do
nosso metabolismo, utilizando apenas alguns fios de cabelo colhidos no
momento.
Neste teste, podem-se entender as alterações do perfil epigenético e perceber
quais as carências do perfil alimentar. O seu resultado mostra-nos os principais
indicadores metabólicos como: Indicadores de Apoio ao Sistema, Indicadores
de Apoio Circulatório, Indicadores Minerais, Indicadores de Vitaminas, Indicadores de AGE, Indicadores Anti - Oxidantes, Indicadores Aminoácidos, Indicadores de Desafios Ambientais, Indicadores de Resistência, Indicadores de Interferência e Frequências, Referência a Aditivos Alimentares a Serem Evitados e
Sensibilidade a Alimentos.
Dra Paula Mouta
Epigenetic Bio Profiler
ANTIOXIDANTES
23 maiores
grupos

LIMPEZA
comida
de suporte

®

RESISTÊNCIA
comida de
suporte

FATORES
EPIGENÉTICOS

Influências
casa &
trabalho

INTERFERÊNCIAS

ÁCIDOS
GORDOS
ESSÊNCIAIS
omega 3, 6, 9

AMINOÁCIDOS

16 minerais
diários

MINERAIS
17 mais
comuns

115 ajustes
e aditivos
alimentares

VITAMINAS

DIETA

todos
os 23
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MEDICINA CHINESA
A minha formação tem sido para mim as asas e as
raízes para conhecer e entender a razão da vida, de
modo a poder ajudar os outros.
MADALENA GUERREIRO

Formada em várias artes terapêuticas e em especial em M.T.C,
onde faço uso da moxabostão e terapia auricular com foco na
saúde da mulher.

Uma outra visão para além
da acupuntura
“A SAÚDE DA MULHER
NAS VÁRIAS FASES DA
VIDA”
Uma das bases mais importantes da
Medicina Tradicional Chinesa reside
na teoria do Yin e do Yang, onde
nos é dado a conhecer que estas
duas forças estão presentes em tudo,
dentro e fora do corpo humano,
sobretudo quando se trata da Saúde
da Mulher.
A teoria por detrás desta prática
milenar defende uma relação entre
órgãos e emoções.
À medida que a mulher vai crescendo e evoluindo na vida social, familiar
e profissional, dá-se início a um
caminho de vários desajustes fisiológicos e hormonais, onde não há
tempo para ouvir o seu próprio corpo.
Esta associação de fatores, leva cada
vez mais a casos de infertilidade,
porque a maturidade do corpo da
mulher para a fertilidade plena,
ocorre entre os 21 e os 35 anos e,
poucos anos mais tarde instala-se a
Menopausa.
Por isso, é importante encontrar-se o

equilíbrio para um corpo que ao
longo de cada mês e de toda uma
vida vive em constantes oscilações
físicas, emocionais e hormonais. Isto
para não se abordarem as imposições sociais que medem o estado de
beleza física.
Todas estas desarmonias, ao serem
analisadas pela compreensão e visão
da Medicina Tradicional Chinesa, vão
relacionar os órgãos com as emoções, que desgastam energeticamente os órgãos internos e toda a
estabilidade metabólica podendo
manifestar-se no corpo como
doença.
Na sabedoria milenar da Medicina
Tradicional Chinesa, o calor de um
bastão de moxa, feito de ervas sabiamente combinadas, ou a terapia
auricular aplicada com sementes de
mostarda dourada ou preta são uma
das bases terapêuticas de harmonização e estabilidade da saúde feminina, ao longo da vida, seja qual for a
idade e deve ser aplicada desde a
primeira menarca.
A moxa também se deve utilizar para
tratar deficiência de energia em
doenças crónicas, estados de dor e
para pessoas com o sistema imunológico debilitado.

Bibliografia: FIEP BULLETIN - Volume 83 - Special Edition - ARTICLE II – 2013/Flesner S. Homeopatic medicine.
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MEDICINA CHINESA
O meu papel principal é o de prevenir o surgimento da
doença, promovendo assim uma melhor qualidade de
vida aos pacientes.
MIGUEL PERDIGÃO

Professor assistente de Tui Na na ESMTC, formado em M.T.C. e
especialista em Osteopatia Chinesa e Massagem Terapêutica Tui
Na. Estagiário de Naturopatia no Hospital de St. Louis

Uma outra visão para além
da acupuntura
EQUILIBRE A SUA
POSTURA “OSTEOPATIA
CHINESA”
A Osteopatia Chinesa é uma disciplina que provém da Traumatologia e
Ortopedia Tradicionais Chinesas. De
acordo com os seus efeitos, a Osteopatia Chinesa é integrada na Tui Na
na categoria das manipulações mobilizadoras e retificativas. Sendo parte
integrante da MTC, esta matéria rege-se pelos seus princípios fundamentais que são: Yin e Yang, Zang Fu, Jing
Luo, 5 Movimentos, Qi , Sangue, Jing
e Líquidos Orgânicos.
Para um especialista de MTC, a Tui Na
e a Osteopatia Chinesa podem e
devem ser utilizadas combinadamente.
A Tui Na, terá o objetivo de promover
a circulação de Qi e sangue, relaxar os
músculos e os tendões e lubrificar as

articulações. Por outro lado a Osteopatia Chinesa visa a retificação da
estrutura óssea e do alinhamento da
postura em disfunção, de modo a
promover o aumento da mobilidade
articular e/ou o alívio da dor.
Para a avaliação de uma disfunção,
no âmbito da Tui Na e Osteopatia
Chinesa, é realizado um diagnóstico
diferencial de acordo com os princípios da MTC utilizando os 4 métodos
base de diagnóstico:
• Inspeção
• Interrogatório
• Audição-Olfação
• Palpação
A Tui Na e a Osteopatia Chinesas
têm o seu domínio de aplicação em:
Pediatria,
Geriatria,
Patologia
osteoarticular, Patologia neuromuscular, Patologia Respiratória Patologia
Gastrointestinal,
Patologia
Cardiovascular e sequelas de
apoplexia, Patologia Ginecológica

Bibliografia:Carvalho, L. (2005). Material de apoio às aulas,Tui Na I. Lisboa: ESMTC, Jialin, T. (2007). Science of Tui Na. Beijing,
China: People's Medical Publishing House, Shuhua, D. (2000). Traumatology and Orthopedics of Tradicional Chinese Medicine.
Shangai, China: Publishing House of Shanghai University of Tradicional Chinese Medicine
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CONSULTA
DE NUTRIGENÉTICA
+
TESTE DE AVALIAÇÃO
METABÓLICA

20%de desconto
Consultas:
Dra Paula Mouta
2ªas e 3ªas -13h às 18h

R. Luz Soriano,
1200-249 Lisboa
21 321 6500

revista-invivo-3-af.pdf 18 20-06-2018 21:57:13

SAÚDE FUNCIONAL
18

CURIOSIDADES
& PENSAMENTOS
Curiosidades
O seu poema mais conhecido tem o título

“Tabacaria”

“Não sou nada. Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso,
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.”
Pensamentos
“Tudo o que chega, chega sempre por alguma razão...”
F.Pessoa

CUIDE DO SEU CORAÇÃO, PREVINA!
CONSUMA

+ ALIMENTOS FUNCIONAIS

Para manter o seu coração saudável, escolha alimentos com
maior poder antioxidante de forma a reduzir os impactos do
mau colesterol.
CHOCOLATE AMARGO
É bom para o coração, (25 gramas por dia, 70% cacau), o chocolate amargo contribui para reduzir a pressão arterial e o risco
de placas de gorduras nos vasos sanguíneos.

AZEITE
Os tocoferois, substâncias antioxidantes presentes no azeite,
parecem ter um efeito inibitório na síntese do mau colesterol
(LDL).
O azeite fornece energia e ácidos graxos essenciais para a
formação e manutenção das paredes das células.
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