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REFLEXOLOGIA – CAMINHO PARA AUTOCONHECIMENTO E BEM-ESTAR
Mirian de Fatima Ortiz
Elaine Lessmann de Lima
RESUMO
A Reflexologia é uma técnica Chinesa de massagem, tem como objetivo estimular áreas
reflexas do corpo para obter através desse estímulo, o equilíbrio fisiológico e emocional
do organismo. Através do mapeamento orgânico e energético nos micro corpos (Pés,
Mãos, e Orelhas), é possível diagnosticar e tratar o corpo físico e energético, auxiliando o
organismo a desintoxicar e relaxar adequadamente. Sua atuação faz com que o Sistema
Nervoso Central (SNC) atue em benefício do orgânico, facilitando assim a sua saúde
integral. Com o estudo, notamos que é possível, gerar autoconhecimento e despertar o
indivíduo para a importância do autocuidado e na prestação de serviço para a
preservação da saúde. A técnica é relativamente simples e todos podem ser usuários e
ou aplicadores, nas práticas orientamos para que efetuem com a prática com segurança.
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Na antiguidade, os povos do Oriente faziam o uso da Reflexologia com muita
regularidade, era o meio mais disponível e eficaz para combater desequilíbrios orgânicos,
para (LEGGER, 1997) a maioria dos povos da antiguidade, como Egípcios, Chineses,
Gregos, Índios e outros mais contemporâneos usavam a Reflexologia como um dos meios
de cura para as patologias existentes.
Na China é um costume popular o uso da Reflexologia, faz parte da cultura do povo
e das práticas hospitalares, é uma das técnicas da Medicina Tradicional Chinesa ( MTC).
Na Dinastia do Imperador Amarelo, a família Imperial usava, e também as suas
concubinas, sempre que ele escolhia uma para ser sua acompanhante, esta era banhada
e recebia uma massagem com a técnica da Reflexologia, pelo forte estímulo orgânico,
pois assim obteria uma companheira ativa. Com a Revolução Chinesa, essa técnica foi
divulgada e difundida em massa para o povo e hoje como se sabe, bastante praticada em
todo país e por quem procura os ensinamentos em suas escolas e faculdades. Entretanto
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os escritos mais antigos encontrados são egípcios e datados de 2330 a.C, onde existe
uma figura que ilustra uma pessoa recebendo massagem nos pés. (HALL, 1997)
A Reflexologia, como técnica, é completa para promover saúde, prepara o
organismo para ser livre de desequilíbrios energéticos, mantém o corpo com imunidade
alta e as energias Yin e Yang, equilibradas. Conforme Uhl (2001, pág. 15) “A doença é
sempre uma expressão física de desarmonia espiritual, que também pode ser tratada no
plano sutil.”
Quando falamos de desequilíbrio, falamos do energético, pois segundo a escola
chinesa só há doenças quando o corpo está energeticamente desequilibrado, quando há
uma desarmonia entre os opostos complementares. Portanto apresentamos a
possibilidade de toda a família ter saúde através do autocuidado, pela aplicação desta
massagem relativamente simples e prazerosa.
É um método de tratamento, que coloca a massagem em evidência e o toque
corporal como meio para utilizá-la, sua aplicação nos pés, em pontos específicos,
promovem o equilíbrio necessário para manter a saúde. Nos pés existem 61 áreas
reflexas, que quando estimuladas, podem propiciar o bom funcionamento do organismo.
Estas áreas reflexas quando avaliadas de forma adequada, nos permitem ter uma visão
geral e específica da saúde do cliente, facilitando o funcionamento do organismo, de
forma específica e holística.
A atuação da reflexologia se dá através da estimulação de pontos onde se
encontram terminações nervosas que se ligam diretamente aos órgãos ou partes do
corpo. Através de ação reflexa, o sistema nervoso transmite impulsos para as regiões que
são necessárias serem trabalhadas. (UHL, 2001)
Quando utilizada para o auto conhecimento e para promoção de bem estar, ao
aplicar nos próprios pés a metodologia e as observações pertinentes ao consultório e
clínica, é possível observar quais órgãos, vísceras e regiões corporais estão
comprometidas, nos possibilitando investigar e atuar ativamente em nossos processos
bio-emocionais e energéticos.
Antes da aplicação da massagem, são feitas observações quanto a coloração dos
pés (se existem regiões avermelhadas, azuladas ou esbranquiçadas), temperatura
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(regiões mais quentes ou frias e se existe alguma região mais úmida ou seca ao toque),
deformações (calos, pele endurecida), dor ou se existe algum “cálculo”(enrijecimento
devido a ácido úrico em algumas zonas). (UHL, 2001).
Após este observação minuciosa e cuidadosa, com o intuito de diagnosticar e fazer
observações, é então realizada a intervenção. A técnica pode ser aplicada tanto nos pés
quanto nas mãos, visto que os pés são preferidos pelos terapeutas, pois apresentam uma
área maior para ser trabalhada, em comparação com as mãos. Na impossibilidade de
trabalhar nos pés devemos usar as mãos desse paciente, com a mesma resposta positiva
que se usássemos as áreas dos pés. É um método que propicia o uso associado de
outras técnicas, mas devemos sempre ter em conta que ao associar muitas técnicas
poderá ter um efeito muito diferente do esperado, portanto usar critérios para aplicar os
cuidados, e ter em uso, somente uma técnica a mais associada.
Pode ser utilizada como uma terapia de prevenção e promoção de saúde, cuidando
para que não padeçamos de desequilíbrios maiores, por falta de cuidados. A técnica
propicia relaxamento profundo ao organismo, e funciona como um drenador de toxinas,
deixando o organismo livre de qualquer intoxicação.
Apesar de funcionar como técnica de cura, deve sempre ter em conta, que o
usuário tem influências do ambiente físico, seu próprio físico, seu mental e emocional.
Ao receber a massagem, podem surgir reações orgânicas, como: aumento da
diurese, urina com coloração escura e odor forte, flatulência e movimentação dos
intestinos, aumento da transpiração, melhoria da circulação, sanguínea e linfática,
aumento das secreções das membranas mucosas, nariz, boca, brônquios, estados
emocionais como ter por um período o aumento de irritação, ou sonolência.
Existem algumas contra indicações para a aplicação da reflexologia: pós cirúrgico
com tempo inferior a três meses, paciente com patologias de Fígado, Coração,
Hipertensos sem controle, grávidas, tuberculose no primeiro mês, HIV positivo quando em
declínio ou sem tratamento adequado, uso de DIU e durante a menstruação.
Assim, busca-se através da reflexologia o respeito pelo corpo e pelos caminhos
trilhados, dando atenção a uma região que padece do olhar atento do sujeito sobre si.
Através deste sistema de cura, busca-se atuar individual e coletivamente, promovendo o
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despertar do auto cuidado, de forma sistemática, porém simples e prazerosa, voltando o
sujeito para si e suas necessidades, sendo ele de atenção, carinho, saúde, relaxamento,
bem estar entre diversas outras e capacitando cada um para ser cuidador e cuidado
através da recíproca relação consigo mesmo.

Anexos
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