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O coronavírus e a situação nas
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e com medo? 
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O que você vai encontrar aqui:

 

Técnicas seguras para gestantes,

baseadas na medicina tradicional

chinesa que irão ajudá-la nos

seguintes aspectos: 

 

1- Relaxar

2- Controlar a ansiedade

3- Controlar o medo

4- Equilibrar corpo e mente  

 



 

Nenhuma parte desse e-book pode

ser utilizada ou reproduzida sob

quaisquer meios existentes sem

autorização, por escrito do autor ou

editor, exceto pelo uso de citações em

redes sociais e mídias com créditos

adicionados.
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Oiee,

Meu nome é Alessandra Sonego, sou

fisioterapeuta, acupunturista e uma das

sócias da clínica Athali Fisioterapia Pélvica.

Especialista em Acupuntura e Medicina

Tradicional Chinesa pela FACEI em 2011 com

aprimoramento em Pequim na China, em

2019. Além disso, me especializei também

em  Fisioterapia na Saúde da Mulher pela

Faculdade de Medicina da USP, onde

trabalhei por anos como supervisora dos

cursos de pós graduação e colaboradora

nos Cursos de Aperfeiçoamento, Extensão e

Modular em Fisioterapia Obstétrica.

Nesse mesmo período, trabalhei com

gestantes de baixo e alto risco no Hospital

das clínicas de São Paulo.

 



O que vou te ensinar: 
 

Uma das Técnicas da Medicina
Tradicional Chinesa chamada:   

 
ACUPRESSÃO

 
Essa técnica estimula através de 
 pressão pontos específicos de
acupuntura, e é muito eficaz para
controlar a ansiedade e o medo.
 
É verdade que existem pontos que
não devem ser estimulados durante
a gestação, mas, fique tranquila, os
pontos que irei ensinar são
totalmente seguros e trarão
benefícios para você e seu bebê.
 



A técnica não provoca efeitos
secundários ou indesejados na
gestante ou no bebê.
 
Para ansiedade e medo, pode ser feita
durante toda gestação 1 vez por dia
ou sempre que sentir necessidade.
 
A OMS encontra-se cada vez mais
atenta aos  benefícios comprovados
da acupuntura e técnicas da medicina
tradicional chinesa, e nesse sentido
têm desenvolvido medidas de apoio à
essas práticas em diversos países,
incluindo o Brasil.
 
 



Vamos para prática?!
 
 
Selecionei alguns pontos de
acupuntura e vou ensinar como
ativa-los  através da técnica de
acupressão.
 
 
 
 
 
 



Para ativá-lo, deve‐se pressionar o
ponto com os dedos durante 2 a 5
minutos, fazendo em movimentos
circulares no sentido horário.
 
 

1- Yintang- ponto que fica entre na
testa entre as sobrancelhas

 
No trabalho de parto: deve ser
massageado   nos intervalos das
contrações.



Ponto relaxa o corpo, ajuda na
insônia e diminui a ansiedade.
Além disso, ajuda melhorar a
respiração.

Para massageá‐lo, deve‐se pressionar
o ponto com os dedos durante 2 a 5
minutos, realizando movimentos
circulares no sentido horário.
 

 

2- PC6   NeiGuan: ponto localizado no
punho entre os dois grandes tendões,
3 dedos de distancia do punho
 

 



Pressão nesse ponto pode ajudar a
controlar a ansiedade, medo e
stress, acalmando e equilibrando a
mente.

Faça pressão por 10 segundos, pare, e
volte a pressionar por mais 10
segundos. Repita até perceber que
esta mais calma e tranquila.
Geralmente, esse é um ponto
dolorido, então cuidado com a
pressão para não gerar dor e
desconforto.

3- VC17 Danzhong: ponto localizado no
peito entre as mamas



Vamos fazer pressão por 30 segundos,
pare por 10 segundos e volte mais 30
segundos, vai repetindo até perceber
que esta mais calma e tranquila.
Esse ponto ajuda clarear a mente,
organiza os pensamentos também
ajuda em dores na lombar, é um
ponto multifuncional!

4- R1 Yongquan: ponto localizado na
sola do pé, no meio da linha que
separa a sola



 

E, para deixar completo nosso E-book,
temos mais dicas para você:
 

CHÁ DE MARACUJÁ, na visão da
Medicina Tradicional Chinesa: 

 
Alivia a ansiedade 

Ajuda a relaxar
Tranquiliza o sono
Diminui o estresse

Promove relaxamento
ACALMA A MENTE

 
 



Vamos ao preparo:
 
O chá de maracujá pode ser
preparado com folhas secas ou
frescas da planta.
 
Ingredientes:
1 colher de chá de folha secas 
ou 2 colheres de chá de folhas frescas
 
Modo de preparo:
Em um xícara de chá coloque as folhas
que escolheu, adicione 180 ml de agua
quente 90°, tampar e deixar por 5
minutos.
 
Deve ser bebido todos os dias,  antes
de dormir.
 
 

 



Agora é relaxar e curtir a gestação!
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