
Curso de Quiropraxia Oriental 
Seitai – Tui Na e Massoterapia 

Manipulações Vertebrais -  
Massoterapia e New Seitai 

Objetivo: 

Desenvolver e capacitar o aluno na integração de Técnicas com 

resultados eficazes que trabalhem o Qi (energia), a circulação, as 

vibraçoes, os tecidos moles, a coluna vertebral e as articulações, 

obtendo assim sucesso clínico e êxito profissional. 

Seitai: Técnica que tem por objetivo desobstruir os nervos 

espinais que estejam pinçados e promover um equilíbrio entre 

as regiões, órgãos vitais e a coluna vertebral. O Seitai também é 

conhecido como Quiropraxia Japonesa e no curso também 

teremos vivencias no uso das ferramentas do New Seitai 

(vibrações e  ajustes Biomecânicos)  e outras articulações. 

A vibração produzida pelas ferramentas  integradas com as 

Manipulações e as Mobilizações Articulares são eficazes 

para desbloquear as emoções e manter a harmonia com os 

Sistemas Internos (Órgãos e Visceras) e um equilíbrio 

entre as cinturas pélvica, escapular e membros anexos, 

propiciando uma liberação miofascial. 

 

Tui Na: Que também pode significar ferramentas para o 

corpo. São técnicas que integram as manipulações dos 

Tecidos Moles com as Articulações. E as manobras de  



rolamento Chinês e a liberação das articulações serão 

desenvolvidas em muitas variantes. 

 

 

Massagem Relaxante e Energética: Massagem realizada com 

óleos essenciais que atua principalmente nos sistemas muscular 

e circulatório. Programa de amplo aprendizado na prática de 

massagens com o uso dos óleos terapêuticos, também indicado 

para reequilibrar o fluxo energético e para fins estéticos e 

terapêuticos. 

Programação Geral: 

• Exercícios de desbloqueio articular (energético);  

• Manipulação cervical, torácica e sacrolombar 

• Compressas de ervas medicinais e óleos essenciais; principais 

indicações e contraindicações 

• Tui Na: Rolamento Chinês e Manipuções Vertebrais e 

Articulares. 

• Anatomia da coluna vertical; Mobilização articular e 

Pompage 

• New Seitai; Mobilizações e Manipulações das Articulações de 

Membros superiores e inferiores 

• Avaliação através do movimento e comportamento da dor 

• Testes Funcionais 

•  Manipulações versus Mobilizações 

• Qi Gong Lavagem da Medula e o Resgate dos Três Tesouros 

• Efeitos Fisiológicos da Massagem 

• Massagem Relaxante e Energética 

• Exercícios de Desbloqueio Energético 

• Noções Básicas de Aromaterapia (uso dos óleos essenciais), 

• Pontos de Shiatsu 

 

 



Tratamentos: Lombalgia, Lombociatalgia, Cervicalgia, LER, 

DORT, Estresse, Insônia, TPM, Torcicolo, Dores no geral. 

 

Módulo 1  

Anatomia e fisiologia energética da coluna vertebral 

Exercícios para desbloqueio articular 

Manipulações dos Tecidos moles (tronco posterior) 

Compressas de ervas e óleos essenciais 

QI Gong (lavagem da medula) 

Manipulação Torácicas e Lombar: ortostáticas (em pé), Solo, 

maca e sentado) 

Orientações e contra indicações 

  

Módulo 2 

Revisão Geral das manobras desenvolvidas 

Manobras de Tui Na 

Exercícios para a flexibilidade das articulações 

QI Gong (lavagem da medula) 

Teste Funcional 

Manipulações lombar e sacral e cervical 

Mobilização e manipulações das articulações 

 

 

Módulo 3  

Manipulações cervicas: sentado e com faixas 



Mobilizações e manipulações articulares 

Manipulações de Membros Superiores e Inferiores 

Introdução ao New Seitai ( Seitai dos Martelos) 

Exercícios Energéticos  para  Desbloqueio das Articulações 

Qi Gong 

Recomendações importantes 

 

 

 

 

Módulo 4 –  

–A vibração do Tok Sen Thai 

Apresentação dos principais casos clínicos e/ou ambulatório 

Tratamentos : Cervicalgia / Lombalgia / Ciática / Cifose / 

Escoliose / 

Testes Funcionais 

Manipulação / Mobilização Articular Global 

Avaliação e tratamento com as ferramentas do Tok Sei Thai e do 

New Seitai ( Seitai dos Martelos) 

Manobras no chão com os pés e faixas 

Exercícios Energéticos 

Casos Clínicos e/ou ambulatório  

Orientações e contra-indicações 

 

Módulo 5  

- Integração entre as Manipulações Vertebrais e Articulares 



- Manipulações dos Tecidos Moles de Membros Inferiores e 

Superiores 

-Casos Clínicos e/ou ambulatório 

- Qi Gong Lavagem da Medula e outros Tecidos 

 

Módulo 6 

- Integração das Mamobras Vertebrais, Articulares e as Vibrações  

- Tok Sei Thai nos Centros Vitais 

- Qi Gong dos Oito Brocados de Seda  e os Centros Vitais 

- Casos clínicos e/ou ambulatório 

- Entrega dos Certificados  

Publico: Praticantes de Massoterapia ou pessoas interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministrante : Prof. Marcos Tadeu de Oliveira  

 

Fisioterapeuta e Pós Graduado em Acupuntura e MTC-  Crefito 

183427-F: especialista em Técnicas Orientais e Ocidentais 

(Shiatsu, Tuí-na, Massagem Integrativa, Ayuvérdica, 

Reflexoterapia). Acupuntura, Fitoterapia, Auriculoterapia, Reiki e 

Seitai (Quiropraxia Japonesa), Quiro-acupuntura. New Seitai, Tok 

Sen Thai. Especialização na China. Universidade de Beijing. Pós 

Graduação em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura 

(CEATA) Atuando na área há 34 anos.  

 

 

Investimento: Matrícula: R$ 250,00 

                         Mensalidade: R$ 510,00 

           

 


