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Livro destinado a estudantes e profissionais da área.



MOXATERAPIA UTILIZANDO A MOXAMEDICINA CHINESA Tian ChonghuoIsao
YamamuraMozar Martins de Souza* Breve História da Moxa A moxa constitui uma parte
importante da ciência da Acupuntura e é um método terapêutico externo, cuja técnica consiste
em utilizar determinadas substâncias ou medicamentos para queimar, defumar e cobrir o ponto
ou a área afetada. A queima da moxa produz estímulos de calor que regula o equilíbrio das
funções fisiológicas do corpo agindo sobre os Canais de Energia e os colaterais.A moxa
chinesa teve sua origem na sociedade primitiva e, sua descoberta está relacionada ao uso do
fogo. Naquela época o fogo era o único meio para se aquecer e descobriram que este, além de
transmitir o calor, podia também eliminar algumas dores; a partir da constatação de que certas
queimaduras podiam aliviar determinadas doenças e, sobre estas constatações criaram a
moxaterapia.Aproximadamente nos anos 518-168 A.C., já existiam registros acerca da moxa;
com o passar do tempo foram publicados muitos livros dedicados à moxa, tais como, a
‘Moxaterapia de Cao’ no século III. Sete séculos mais tarde, a moxa tornou-se moda e
apareceram profissionais dedicados a esta terapia.No Japão a técnica da Moxa também era
muito usada, e um Frances Kraemfer (1651-1716) tentava se comunicar com os japoneses para
aprender a técnica e perguntava do que se tratava, e um japonês respondia que o Mogussa era
uma erva utilizada ao invés de Artemísia Vulgares que seria mais comum em ser usada nesse
tipo de tratamento. O Francês sentia-se confuso em entender o japonês que ensinava a técnica
que por sua vez tentava pronunciar a palavra em francês como "Bustion" a pronunciando
repetidamente algumas vezes, dando origem a palavra Moxabustão que é Mogussá com
Bustion. Este método terapêutico trata enfermidades através do seu calor que vem do bastão
da Moxa, e normalmente é feito com folhas da planta Artemísia que passa por um processo
sendo reduzida a pó. O tratamento tem uma proposta de eliminar acúmulos energéticos nos
pontos dos Canais promovendo o perfeito funcionamento dos órgãos. 
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Ebook Tops Reader, “Pequeno mas preciso. O livro é bem rápido de ler, mas traz o essencial de
uma forma clara e objetiva. Gostei bastante. Ótimo custo beneficio.”
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