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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é a abordagem dos benefícios oriundos da massoterapia focando na técnica de 
massagem oriental Tuiná com uma família. A composição familiar é: pai, mãe, dois filhos naturais e uma 
criança adotada. Nosso foco se ateve somente com os pais e a criança adotada, que no decorrer das 
circunstâncias revelou ser abusada sexualmente.  Um toque amoroso e curativo como o da massagem pode 
ressignificar toques abusivos e não permitidos, além de diminuir o estresse, a ansiedade, distúrbios do sono 
e estreitar os laços afetivos entre os pais e a criança. Neste processo, na criança, foram realizadas dez 
sessões, uma vez por semana, com duração aproximada de quarenta minutos, no Instituto Federal do Paraná 
– Campus Londrina, já na mãe foram realizadas doze sessões e no pai dez sessões de massagem Tuiná, 
uma vez por semana, com duração de uma hora e vinte minutos, na casa da família. Pode-se observar uma 
melhora no convívio familiar, relatada pelos pais, principalmente na questão da ansiedade, a criança 
apresentou uma tranquilidade visível, autonomia e autoestima antes não percebidas estão em evidencia, 
aprendizado na escola mais aguçado e redução nas mentiras apresentadas pela mesma. Os pais obtiveram 
uma redução e ou diminuição no nível do estresse e ansiedade em seus relacionamentos pessoais e 
profissionais, apresentaram uma notável aptidão para resolver conflitos interpessoais, relatam que sua vida 
conjugal também obteve grande melhora. Dessa forma, foi possível verificar a eficácia da técnica de 
massagem Tuiná, como terapia complementar, no caso apresentado.  
 
Palavras chave: Abuso Sexual; Adoção; Família; Tuiná. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse trabalho é a abordagem dos benefícios oriundos da massoterapia 
focando na técnica de massagem oriental Tuiná com uma família composta por pai, mãe, 
dois filhos naturais e uma criança, do sexo feminino, que foi abusada sexualmente e 
posteriormente adotada.  

De acordo com o dicionário Houaiss (2001), violência é “o ato ou efeito de violentar, 
de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém)”. Já 
abuso ou violência sexual na infância e adolescência é definido como a situação em que a 
criança, ou o adolescente, é usada para satisfação sexual de um adulto ou adolescente 
mais velho, (responsável por ela ou que possua algum vínculo familiar ou de 
relacionamento, atual ou anterior), incluindo desde a prática de carícias, manipulação de 
genitália, mama ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o 
ato sexual, com ou sem penetração, sendo a violência sempre presumida em menores de 
14 anos (ABRAPIA, 1997). 

Segundo Azevedo e Guerra (1988), a violência sexual se configura como “[ ...] todo 
ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma 
criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou 
adolescente ou utiliza-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra 
pessoa”. 
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Por outro ângulo, trata-se da intenção proposital do adulto em usar a criança para 
satisfação sexual, baseado numa relação de poder sobre a mesma, ou seja, como explica 
Chauí (1985), há uma assimetria extremamente desigual nessa relação e a criança é vista 
pelo abusador como uma coisa ou um objeto apenas para satisfação sexual desprendido 
de emoções, de falas e vontades e essa relação está caracterizada pela inércia pela 
passividade e pelo silêncio.  

No Brasil, o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil, são os principais meios de 
comunicação para efetuar denúncias envolvendo crianças e adolescentes. Apenas nos 
anos de 2016 e 2017, foram denunciados 27,727 mil casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade.  

As consequências são inúmeras, dependendo sempre do tipo de abuso sofrido, da 
repetição que isto ocorreu no decorrer da vida do indivíduo, da idade que os abusos foram 
acometidos e da possibilidade de denunciar ou de se falar sobre o assunto. Evidentemente 
cada indivíduo reage de forme diferenciada, mas as marcas desse registro podem 
desdobrar-se de várias maneiras 

O comportamento da criança, vítima deste tipo de abuso pode incluir: receio quando 
em contato com novos ambientes e pessoas; agressividade, apatia, desobediência; postura 
de defesa frente ao adulto; Dificuldade de lidar com seu próprio corpo considerando-o 
pouco atraente, ansiedade em agradar; desconfiança em relação ao adulto, temor de voltar 
ao local onde sofreu a agressão; retração ao contato físico com o examinador; ausência 
e/ou atraso frequentes na escola sem explicações; permanência por muito tempo na escola; 
uso de roupas de mangas compridas a fim de esconder as lesões; presença  de distensão 
abdominal e/ou vômitos sem causa clínica (COLLET; OLIVEIRA; VIEIRA, 2010). 

As maiores dificuldades serão refletidas na vida sexual e amorosa. Pessoas que 
sofreram abuso podem apresentar fobias sexuais ou uma incompreensível tendência a 
estabelecer relações amorosas altamente insatisfatórias. 

Nos casos mais graves, as consequências do abuso sexual incluem grande 
predisposição a desenvolver esquizofrenia, praticar tentativas de suicídio ou desenvolver 
comportamentos promíscuos altamente perigosos (CONSEQUÊNCIAS..., 2017). 

O reforço do vínculo pode ser um dos meios de prevenção deste problema na 
infância, pois estimula a família a ter cuidados com sua descendência. Os maus tratos 
apresentam-se como distúrbios ou como ausência de interação entre os pais e a criança, 
que pode ser desencadeada, por exemplo, pelo choro incontrolável ou muito frequente, o 
que leva os pais a apresentarem sentimentos de incompetência. Estas situações são 
capazes de perturbar a relação pais-criança (COLLET; OLIVEIRA, 2002). 

Analisando o contexto de violência sexual, bem como as implicações que possa ter 
no desenvolvimento das vítimas, e pensando além dos tratamentos convencionais 
existentes (médico, psicológico e de assistência social), as terapias complementares que 
se desenvolvem a partir do toque, podem ter um efeito positivo nesses casos. 

A palavra adotar vem do latim adoptare, que significa escolher, perfilhar, dar o seu 
nome a, optar, ajuntar, escolher, desejar. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um 
procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos 
para uma família substituta, conferindo para crianças/adolescentes todos os direitos e 
deveres de filho, quando e somente quando forem esgotados todos os recursos para que 
a convivência com a família original seja mantida. É regulamentada pelo Código Civil e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina claramente que a adoção deve 
priorizar as reais necessidades, interesses e direitos da criança/adolescente. A adoção 
representa também a possibilidade de ter e criar filhos para pais que não puderam ter filhos 
biológicos, ou que optaram por ter filhos sem vinculação genética, além de eventualmente 
atender às necessidades da família de origem, que não pode cuidar de seu filho. 

Entende-se que adoção é uma realidade, se não biológica, pelo menos psicossocial. 
E, nesse sentido, é a lição de Pontes de Miranda: “O fato jurídico da adoção é tanto mais 
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compreensível quanto se atenta a que a verdadeira essência material dos fatos sociais está 
na relação sociopsicológica; e a família, como se pode verificar em todas as legislações, 
mais se funda em interdependência e mesmo em dependência espiritual do que em simples 
circunstâncias estranhas à vontade, com o nascimento” (MIRANDA, 1971). 

A adoção no Brasil é de caráter irrevogável, entretanto, segundo  Weber (2018), 
pelas características socioculturais do país, a grande maioria das famílias que adotaram 
uma ou mais crianças não faz distinção nítida entre um processo legal de adoção e o que 
chamam de “filho de criação”, que significa adoção sem registro judicial. 

Assim, a contingência de ser uma família adotiva traz características especiais que 
não devem ser negadas, mas ao contrário, assumidas totalmente. O que se percebe é que 
as generalizações cotidianas, a falta de preparo e reflexão anterior, parecem ser 
determinantes e geradores do temor à perda, fortalecendo os mitos dos laços biológicos 
como aqueles "naturais" e "verdadeiros". Assim, os pais adotivos tentam, como camaleões, 
camuflar as relações adotivas e imitar uma família biológica (WEBER, 2018). 

Com toda essa pressão, os pais adotivos passam mensagens ambivalentes aos seus 
filhos adotivos, que embora felizes e satisfeitos, têm dificuldade em perceber essa sua 
família como "verdadeira" e "natural". Assumir de fato um filho adotivo não é simplesmente 
dizer que "ele é tão meu filho que eu esqueço que ele é adotivo"; ou falar aos filhos, "você 
é meu filho adotivo, meu filho de verdade, mas não vamos falar a respeito disso, muito 
menos de seus pais biológicos". Atualmente os pais tendem a revelar à criança desde cedo 
sua condição de adotiva, mas afirmam que a história anterior da criança não é importante 
e que os filhos não têm interesse na sua família biológica, negando assim a possibilidade 
de a criança conhecer suas raízes (WEBER, 2018). 

Os filhos adotivos, também passam pela pressão social preconceituosa e aderindo 
ao modelo transmitido por seus pais, relatam que não têm curiosidade nem interesse em 
saber sua própria história, ou de seus pais biológicos. Na verdade, existe um acordo tácito 
e velado de não se falar a respeito da adoção: os pais procuram encobrir sua esterilidade 
e a impossibilidade de ter um filho do "seu próprio sangue", e o medo fantasioso de que o 
filho volte para sua família de origem, e os filhos não falam a respeito para não magoar 
seus pais e para encobrir sua própria mágoa de ter sido rejeitado por sua família biológica 
e assim perdem um pedaço de sua história (WEBER, 2018). 

Os prejuízos para a formação de sua identidade e seu desenvolvimento são 
evidentes: os sujeitos apresentam dificuldades em planejar e refletir sobre o seu futuro, são 
essencialmente pessimistas em relação a seus relacionamentos afetivos, sendo que 
apenas 50% deseja se casar e ter filhos (WEBER et al, 1994) 

Trazendo à tona as realidades da criança, e com o intuito de solução ou minimização 
dos efeitos destrutivos e degenerativos da saúde emocional da mesma, atualmente e 
futuramente, em meio a tantos traumas sofridos, selecionou-se o toque por meio da 
massagem como uma possibilidade de tratamento. 

O toque é um dos instrumentos de relação interpessoal mais antigos. O seu uso está 
retratado em vários versículos, de um dos livros mais antigos de sabedoria, que é a Bíblia 
Sagrada (1969): “então Jesus tocou-lhe nos olhos e disse: Pois seja conforme acreditam! 
E os dois cegos ficaram a ver.” (Mateus 9 [29-30]). 
 O ato de tocar é importante desde a gestação e posteriormente a ela, em que o 
contato, já implica em momentos favoráveis na formação do bebê. O toque viabiliza o bom 
funcionamento da digestão e respiração, gera uma tendência no bebê de criar e manter 
outros vínculos mais seguros ao longo de sua vida. Esse ser em construção se sente aceito 
e bem quisto, formando uma personalidade sadia e uma boa autoestima, instrumento 
imprescindível na conquista do mundo. Não há prova maior de amor, carinho, aconchego 
e cuidado de que ser tocado por alguém (OLIVEIRA, 2009). 
 A experiência tátil é de grande importância para o desenvolvimento da criança. Sabe-
se hoje que é através dos toques que recebe da mãe (durante o banho, nas trocas das 
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fraldas, no embalar do sono) que o bebê irá formar sua imagem corpórea, reconhecendo-
se como amado ou não (BRAUN e SIMONSON, 2007). Segundo Leite (2003), vice-
presidente da Associação de Massagem de São José dos Campos, biólogo e 
massoterapeuta, citado por Santos e Severiano (2011), mais do que um carinho o toque é 
vital para um ser humano e um animal: "qualquer mamífero privado de sensação tátil pode 
morrer, já que o organismo sofre um comprometimento molecular por sua falta". 

As comunicações transmitidas por meio do toque, constituem o mais poderoso meio 
de criar relacionamentos humanos. O amor e a humanidade começam com o toque. Quando 
as palavras falham, existe uma outra linguagem universal, o toque pois através dele 
conseguimos expressar até mesmo o que a palavra não é capaz. O ser humano tem uma 
profunda necessidade de tocar e ser tocado, provocando uma sensação de bem-estar, 
autoconfiança, consciência do corpo e principalmente da mente (VOORMANN; DANDEKAR, 
2004). 

Jung já dizia, em 1935, que no tempo de nossos ancestrais a "consciência" humana 
formou-se a partir do "relacionamento sensorial da nossa pele com o mundo exterior”. O 
reconhecimento da importância do contato, do ponto de vista da psicologia é tanto para o 
adequado desenvolvimento de uma criança, quanto para a manutenção do equilíbrio 
psicofísico do adulto. À medida que a criança vai se desenvolvendo, vai se processando 
também a separação de sua mãe, terminando assim, a fase de estreita intimidade com ela, 
ele aprenderá a se satisfazer com outras formas de contato físicos mais sutis. Contudo, o 
anseio de continuar recebendo contato físico (como recebia quando criança) permanece 
(MONTAGU, 1988). 
 O toque antecede a Vida! Quão grandioso saber que isso está disponível a todos 
nós gratuitamente. Nossa autenticidade é marcada pelo toque. Se o toque for amoroso, 
saberás que és amado. Se o toque for invasivo, cruel, se sentirá excluído, amargo e triste. 
(MONTAGU, 1988). 
Nesse estudo de caso, acreditamos que é possível ressignificar o toque, transformando-o 
em benéfico para assim favorecer o desenvolvimento da criança em questão. Utilizaremos, 
para tanto, a técnica de massagem Tuiná. 

Nessa técnica, TUI significa “empurrar” e NÁ significa “segurar com força”. Também 
chamada ANMO na antiguidade onde NA é pressão e MO fricção, integra a Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC), é um método eficiente para tratamento e prevenção de 
doenças; fruto de constante observação e síntese das práticas que foram sendo criadas 
pelo povo chinês ao longo de milênios para a lida com a vida cotidiana e luta contra 
doenças. (MERCATI, 1999) 
 Pode ser aplicada para uma grande quantidade de doenças obtendo resultados 
efetivos, não requer instrumentos, empregam-se as duas mãos, bem como pode ser 
aplicada em qualquer pessoa, lugar e hora (MANAKA, 2006). 
 Agindo no fluxo da energia vital do corpo, produz grandes efeitos, pois atinge níveis 
mais profundos não ficando apenas na musculatura e articulações. O bom fluxo de QI 
(energia Vital) do corpo, tem efeitos muito benéficos e traduzem a saúde e o bem-estar 
emocional, intelectual, espiritual e físico. O desequilíbrio de QI no corpo determina um 
estado de doença e o equilíbrio deixa a pessoa saudável, relaxada, com muita energia e 
ativa, o vigor aumenta não há dores ou tensões. (MERCATI, 1999) 
 Muito mais que aliviar a dor, depois de trabalho muscular intenso ou forte tensão 
nervosa, a massagem provoca abrandamento psíquico e físico purificante e restaurador 
(GARAUDI, 1996) 
 A massagem tem grande importância na regulação dos sistemas fisiológicos, 
apresentando como benefícios, a prevenção de problemas musculoesqueléticos crônicos, 
relaxamento muscular, liberação de restrições nos músculos e tecido conjuntivo, melhora 
na circulação sanguínea e linfática, melhora no sistema imunológico, níveis hormonais 
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otimizados, alívio da dor, melhora na respiração, relaxamento e estimulação sensorial 
(SINCLAIR, 2008). 
 

2 METODOLOGIA 
 
O presente estudo de caso foi realizado com uma família, tendo por composição pai, 

mãe, dois filhos naturais e uma criança, do sexo feminino adotada. Nosso foco se ateve 
somente com os pais e a criança adotada, que tem seis anos, sofreu abuso, supostamente 
aos 2 e foi adotada aos 4 anos. Inicialmente foi agendado uma conversa com os pais, para 
coleta de dados a respeito da criança e do convívio familiar. Neste mesmo dia foi 
apresentado os objetivos do trabalho e eles já de pronto aceitaram a proposta. 

Com os dados em mãos e o aceite dos responsáveis, foi entregue o termo de 
consentimento livre e esclarecido, juntamente com um questionário para mais informações 
da criança, além de acordar as datas de realização dos atendimentos na criança e nos pais. 

Na criança, foram realizadas 10 sessões, uma vez por semana, com duração 
aproximada de 40 minutos. Os primeiros dois atendimentos aconteceram na casa da 
família, com a utilização de dados com imagens de toques, as quais a criança repetia nela 
mesma e na massoterapeuta, buscando empatia entre as duas e para verificar como era a 
relação da criança com o toque. Entretanto, havia muitas distrações e em conversa com os 
pais decidiu-se que os atendimentos seriam no Instituto Federal. Com essa mudança de 
local, e notando que a criança aceitava bem o toque, foram realizados oito atendimentos 
com a massagem Tuiná. 

Antes de iniciar os atendimentos de massagem nos pais, foram aplicadas as 
avaliações, que continham questões gerais sobre a saúde física e emocional de cada um, 
baseadas na Medicina Tradicional Chinesa. Na mãe foram realizadas doze sessões e no 
pai dez sessões, uma vez por semana, com duração de uma hora e vinte minutos, na casa 
da família. 

A sequência da massagem Tuiná foi realizada sobre a maca, com os voluntários 
vestindo roupas confortáveis e sem lhes causar qualquer espécie de constrangimento. As 
manobras aplicadas em todo o corpo foram os movimentos de: deslizamento (tui-fa), fricção 
(mou-fa), amassamento (na-fa), compressão (an-fa) em pontos previamente selecionados, 
e mobilização das articulações (yao-fa). Respeitou-se a condição física de cada voluntário.  
 Destaca-se que as massoterapeutas registraram as evoluções de cada indivíduo, 
observando seus comportamentos e relatos espontâneos dos mesmos. Esses dados 
serviram de embasamento para a descrição dos resultados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Nessa sessão, serão relatados os dados coletados no questionário inicial, nas 
avaliações dos pais, bem como, as percepções dos atendimentos realizados na criança, na 
mãe e no pai, que fazem parte desse estudo de caso. 
 
3.1 RELATO DOS ATENDIMENTOS DA CRIANÇA 
 

O questionário inicial foi parcialmente preenchido pelo pai, que, de forma breve, 
informou que a criança traz como pontos positivos prestatividade e felicidade e como pontos 
negativos uma agitação excessiva e o hábito de contar mentiras. 

Mais informações foram obtidas em conversa com os pais no primeiro atendimento 
da criança, no qual relataram os motivos que levaram a adoção. Entre eles o fato de o 
genitor ter problemas de fertilidade e que a família já tinha 02 (dois) filhos do sexo 
masculino, e sempre foi um sonho da mãe ter uma filha do sexo feminino. Relatam que os 
filhos aceitaram muito bem a irmã. E reafirmaram que, hoje, a maior dificuldade que eles 
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têm com o comportamento da criança são as mentiras. 
É importante destacar que em toda a intervenção buscou-se obter empatia com a 

criança, pois sem essa ferramenta o processo terapêutico não transcorreria de forma 
natural, leve e eficaz.  

Conquistado esse objetivo, consegui adentrar a vida da criança, suas emoções, 
atividades e dinâmicas do dia a dia, como alguém que ela poderia contar. A priori logo nas 
primeiras sessões pude concluir que ela não tinha problemas em ser tocada nem em tocar, 
mostrava ser uma menina muita sociável, comunicativa e bem agitada. Sendo assim, 
ousadamente ingressamos com a massagem Tuiná.  

Tudo era novo, estávamos caminhando no desconhecido, desse modo nas primeiras 
sessões a criança estava curiosa acerca do que iria acontecer, pois nunca antes havia 
recebido massagem. Dessa forma da terceira sessão em diante a criança inicia um 
relaxamento e consegue tirar leves “cochilos” durante a massagem e não conversa tanto.  

No quarto atendimento, a criança logo que inicia a massagem já havia dormido, a 
ponto de eu chamar para virar o decúbito e ela não acordar. Nas sessões seguintes repetiu-
se o mesmo.  

Fato interessante ocorreu no sétimo atendimento. Nesse dia a criança estava mais 
dispersa e agitada, tanto que perguntei se queria ir embora, que não faria massagem nela 
se ela não permitisse. Enfim, deitou na maca de decúbito ventral e começou a chorar. 
Indaguei se estava doendo alguma coisa, o que estava acontecendo. A mesma 
repentinamente disse: (SIC) “estou com dor de cabeça”. Propus levá-la embora e que na 
escola a enfermeira ligaria para os pais para ver o que poderia ser feito. Ela não aceitou. 
Fui firme e disse que eu nunca tinha mentido para ela, que ela não precisava mentir para 
mim. Parou de chorar e deitou novamente na maca.  

O oitavo atendimento, transcorreu tranquilamente, e logo após acordar me 
questionou sobre o término das sessões. Conversei com a criança explicando que o 
tratamento iria finalizar, o que causou bastante indignação e tristeza na mesma, houve 
choro e grande pesar. Diante disso, tive que explicar até a decima sessão o porquê as 
sessões iriam finalizar antes de começar a fazer a massagem, e no final ela se acalmava 
e aceitava receber a massagem.  

Conclui as dez massagens com um turbilhão de sentimentos, pois também havia me 
apegado à criança, seu jeito, seu olhar e trejeitos sapecas de uma criança. Todavia, 
consegui romper crenças limitantes quanto as possíveis dificuldades do atendimento, da 
criança, porque tudo era novo para ambas. O fato de a criança argumentar tanto o término 
das massagens como ela mesma relatou “eu quero massagem pra sempre tia” (SIC) mostra 
o quanto ela sentia amada, que tinha um horário só para ela. No final fomos tomar um caldo 
de cana que ela tanto gostava. 

 
4.2 RELATO DOS ATENDIMENTOS DA MÃE 
 
 Na avaliação que antecedeu os atendimentos, a mãe afirmou ter 42 anos de idade, 
ser farmacêutica, apresentar cefaleia e dores generalizadas, com diagnóstico de 
fibromialgia, depressão, ansiedade e cansaço excessivo. Esse esgotamento emocional, 
resultado de uma alta carga de trabalho, tem prejudicado o convívio familiar e o 
estreitamento do vínculo com os filhos. 

Durante os primeiros atendimentos, se queixou de dores no peito, dificuldades para 
respirar dores intensas no corpo, edema nas pernas, e choro fácil, o que indicou uma 
fragilidade emocional, com presença de angustia. Queixou-se do ambiente de trabalho, da 
falta de tempo para a família. No entanto, com a evolução das sessões passou a relatar 
que após cada atendimento sentia uma grande melhora, percebia-se mais calma, disposta 
e sem dores. 
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A partir do sexto atendimento, relatou que o efeito da massagem já estava ficando 
cada vez mais duradouro, que se sentia bem a semana toda, com mais disposição para 
aproveitar seu tempo com os filhos e cuidar de sua casa. Que apesar de trabalhar 10 horas 
por dia, o pouco tempo com os filhos lhe trazia muita satisfação, ao contrário de antes das 
massagens que não tinha paciência com as crianças. 

Após a décima sessão comentou que observou mudanças no comportamento da 
filha que também estava recebendo a massagem Tuiná, relatou estar muito satisfeita com 
os atendimentos porque sua família estava vivenciando bons momentos e que seu convívio 
com a filha estava cada dia melhor. 
 
3.3 RELATO DOS ATENDIMENTOS DO PAI 
 
 Na avaliação inicial, o pai informa ter 44 anos, ser representante comercial, ser 
hipertenso, ter cefaleia, constipação intestinal e problemas digestivos, além de, ansiedade, 
nervosismo, estresse, irritação e muita falta de concentração para as atividades diárias. 
Devido à grande sobrecarga de responsabilidade (financeira e emocional) sobre si, há uma 
desarmonia nas relações familiares. 

No primeiro atendimento o pai relatou estar sempre muito cansado, desmotivado 
com seu trabalho e preocupado com a qualidade de vida da família, com necessidade de 
desabafar sobre seus problemas, ao que a massoterapeuta apenas ouviu sem emitir juízo 
de valor e realizou a massagem. Ao terminar elogiou muito a técnica disse que se sentia 
muito bem e que estava com muito sono. 

No decorrer das sessões ele conseguia relaxar e dormia profundamente durante 
cada atendimento. Na sexta sessão relatou melhora em todos os sentidos, sentia-se mais 
calmo e até mais paciente com os filhos. 

Ao final das sessões disse ter se surpreendido com o tratamento e estar se sentindo 
agradecido pelo que fizemos por ele e pela família. Relatou que sua saúde e da esposa 
estavam muito melhor e que o relacionamento da família estava em harmonia. O cansaço, 
irritabilidade e falta de concentração haviam praticamente desaparecido e ele se sentia 
mais controlado, estava dormindo melhor e tinha mais clareza para resolver os problemas 
que surgiam no dia a dia. 

 
3.4 PERCEPÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DO ESTUDO DE CASO 

 
Inicialmente tínhamos uma ideia na mente e no coração. Mas sempre trabalhamos 

de forma livre adaptando-se a situação da família. Durante os atendimentos nossa 
percepção é de que a criança relaxa tanto que chega ao ápice e dorme. No convívio familiar 
os pais relatam grande mudança, principalmente na questão da ansiedade, a criança 
apresentou uma tranquilidade visível, sua autoestima foi emergida, por sua vez autonomia 
antes atenuada hoje torna uma nova forma e a redução nas mentiras apresentadas pela 
mesma. 

Foi despertado na criança uma autonomia antes não vista, onde ela hoje consegue 
dizer “sim e não” sem querer agradar aos demais, se posiciona com ousadia, sem medo de 
ser julgada. Na escola, apresentou uma concentração maior, mais facilidade para aprender, 
e seus laços com os amigos foram estreitados. O nível interno de sentimento de 
pertencimento da criança foi algo transformador e explícito. 

Conforme encontrado na literatura, o comportamento da criança, vítima deste tipo de 
abuso pode incluir receio quando em contato com novos ambientes e pessoas e dificuldade 
de criar vínculos. A massagem, por sua vez, à medida que favorece a construção do 
vínculo, mostrou-se como um importante meio de prevenção e tratamento para esses 
problemas (COLLET; OLIVEIRA; VIEIRA, 2010; COLLET; OLIVEIRA, 2002). 
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Os pais apresentaram uma redução e ou diminuição no nível do estresse e 
ansiedade em seus relacionamentos pessoais, relatam que sua vida conjugal também 
obteve grande melhora. Atualmente conseguem resolver problemas do dia a dia com 
serenidade e sabedoria. Administram conflitos de forma sóbria. Quando chegam em casa 
após o expediente laboral, não se zangam com as crianças, conseguem não trazer as 
preocupações e frustrações para a família como era antes da massagem. Hoje, dispõem 
de um tempo com cada filho, ajudando em suas carências e dificuldades de cada idade. A 
mente ficou mais amena, o fardo tornou-se mais leve.  

Essas melhoras, tanto na criança, quanto nos pais se devem ao fato de que a 
massagem Tuiná age no fluxo da energia vital do corpo, produzindo efeitos que se traduzem 
em saúde, bem-estar emocional, intelectual, espiritual e físico de forma purificante e 
restauradora (MERCATI, 1999; GARAUDI, 1996). 
 Nosso sentimento sempre foi de que faríamos o nosso melhor, circunstância é que 
sempre nos deparamos com questões durante todo esse processo que fogem da nossa 
alçada como massoterapeutas, mas, não interferimos de forma alguma no sistema familiar 
escolhido pela família. Também, acreditamos que a massagem deveria ser uma terapia 
preventiva, e que apenas 10 (dez) ou 12 (doze) sessões, são insuficientes para um 
resultado duradouro. No entanto, ainda assim, obtivemos grandes avanços com a criança 
e na estrutura familiar, imaginem se a criança pudesse fazer massagem toda semana até 
decidir por ela mesma não querer fazer mais?  
 Podemos afirmar que as comunicações transmitidas por meio do toque, constituem 
o mais poderoso meio de criar relacionamentos humanos, e esse toque é extremamente 
importante para o adequado desenvolvimento de uma criança e para a manutenção do 
equilíbrio psicofísico do adulto (MONTAGU, 1988; VOORMANN; DANDEKAR, 2004). 
 Colheremos frutos da nossa pesquisa de fato no futuro. Hoje plantamos as 
sementes, mas somente o tempo irá nos responder a efetividade do nosso trabalho. 
 Finalizamos esta etapa de nossas vidas, tendo a plena certeza dos benefícios 
conquistados através da massagem por esta família. Constatamos que é perfeitamente 
aceitável a massagem como terapia complementar no caso da adoção e do abuso.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Concluiu-se com esse estudo que a massagem Tuiná foi uma forma de tratamento 
complementar satisfatória para uma família composta por pai, mãe, dois filhos naturais e 
uma criança, do sexo feminino, que foi abusada sexualmente e posteriormente adotada. 

A massagem proporcionou melhora do nível de estresse frente a situação familiar, 
deixando os voluntários mais calmos, relaxados, concentrados e sociáveis em seus 
desempenhos nas atividades diárias e nos seus relacionamentos sociais. Após as 
massagens feitas de forma familiar, os pais perceberam na filha mais características 
positivas, tais como autonomia, delicadeza com ela mesma e autoestima. Essa mudança 
de olhar gerou uma maior interação entre todos os membros da família, facilitando seu 
convívio e contribuindo positivamente para o desenvolvimento pessoal dos mesmos. 

Assim sendo, sugere-se a continuidade da pesquisa com uma amostra mais 
significativa, para que no futuro outros dados possam ser obtidos e apresentados para se 
conhecer com mais profundidade essa técnica oriental de massagem milenar que tão pouco 
é estudada e, que mesmo assim apresenta, de acordo com os achados, melhora no bem-
estar e na qualidade de vida das pessoas. 
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