
Reflexologia Chinesa
Integrada



O que é Reflexologia Podal?

• É um método terapêutico holístico 
conhecido originalmente como terapia por 
zona de reflexos.

• Consiste em pressionar e massagear os 
pontos reflexos dos pés.



REFLEXOLOGIA PODAL

• O dicionário define a palavra “reflexo” 
como uma contração muscular 
involuntária devido a um estímulo externo.

• No entanto, no contexto da reflexologia
“reflexo” é usado no sentido de refletir 
como uma imagem no espelho. 



REFLEXOLOGIA PODAL
CHINESA

• Estes reflexos podem ser encontrados na 
palma das mãos, nas plantas dos pés, no 
pavilhão auricular, dentre outras diversas 
regiões do corpo e funcionam como 
pequenos espelhos  que refletem o 
organismo inteiro (micro sistema).

• De fato, muitas partes do corpo, desde 
que bem estudadas, tem a capacidade de 
representar o todo.





REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• Vale ser destacado que uma das
vantagens da utilização da Reflexoterapia
Podal, mediante estímulo manual dos
pontos, é que as zonas reflexas dos pés,
por serem maiores que as demais no
organismo, facilitam a localização das
áreas e pontos correspondentes aos
Órgãos, Vísceras e estruturas do corpo.



REFLEXOLOGIA PODAL
CHINESA

• A reflexologia ensina que existe uma 
energia vital que circula pelos órgãos do 
corpo, permeando todas as células e 
tecidos.

• No caso de esta energia ficar bloqueada a 
parte do corpo correspondente ao 
bloqueio é afetada. ‘



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• Utilizando manobras específicas de 
pressão, estes bloqueios podem ser 
detectados através da sensação de dor ou 
da presença de áreas granulosas, 
também frequentemente conhecidas como 
depósitos de cristais.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• Estes depósitos aparecem nas partes dos 
pés que correspondem a parte do corpo 
ou canais de energia que se encontram 
em desequilíbrio.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• As técnicas de pressionar e massagear 
ensinadas na reflexologia tem por fim 
dissipar os bloqueios de energia e quebrar 
as estruturas cristalinas.

• Estimulando o sistema linfático e 
circulatório, promovendo a remoção de 
toxinas.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

ÁREAS E PONTOS ZONAS



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• Artelhos – Cabeça e pescoço
• Parte superior – Região do 

tórax
• Arco do pé – Região 

abdominal
• Calcanhar – Região pélvica
• Tornozelos – Área 

Reprodutora
• Lado interno – Coluna 

vertebral
• Lado externo – Ombros, 

braços, quadril, pernas e pés
• Dorso do pé - Parte exterior do 

corpo



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• A prática da Reflexoterapia Podal dentro dos 
preceitos da Medicina Chinesa se dá, via de 
regra, mediante a aplicação de diferentes 
manipulações, manobras e estímulos oriundos 
da tradicional prática do Tui Na.

• Neste sentido faz-se necessário conhecer as 
principais manipulações para que estas possam 
ser aplicadas de modo detalhado na região dos 
pés.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA

• Ao pressionar e estimular adequadamente as
áreas e pontos nos pés os acúmulos podem ser
liberados, de modo que os micro cristais
desaparecem com os tratamentos, levando a
uma melhora no fluxo de Qi e Sangue do
corpo e, consequentemente, melhora nas
queixas apresentadas.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA INTEGRADA

• Podemos associar diversas terapias e 
técnicas naturais à reflexologia, como por 
exemplo o escalda pés e a aromaterapia.



REFLEXOLOGIA PODAL 
CHINESA INTEGRADA

• No entanto, ao combinar a aplicação das 
diversas manipulações do Tui Na, Escalda Pés 
e aromaterapia com os conhecimentos das 
teorias da Medicina Chinesa, as possibilidades 
terapêuticas se ampliam muito, podendo 
auxiliar pacientes com diversas condições, 
além do efeito de relaxamento que é, de fato, 
obtido com a aplicação correta da técnica.



ESCALDA PÉS



ESCALDA PÉS

• Banho para os pés com fins terapêuticos.
• Muito usado para tratamentos de 

circulação e relaxamento.
• Pode ser usado em conjunto com a 

Reflexologia Podal.
• Usam-se ervas terapêuticas e aromáticas, 

para circulação e relaxantes.



ESCALDA PÉS



ESCALDA PÉS

O que é necessário para técnica:
• Ofurô ou bacia alta
• Água quente
• Ervas (Fitoterapia chinesa ou ocidental) 

de acordo com a queixa e avaliação do 
paciente.

• Sal Grosso ou bolinha de gude (opcional)



ESCALDA PÉS

Ervas relaxantes:
• Lavanda
• Hortelã
• Camomila
• Melissa
• Rosas brancas



ESCALDA PÉS

• Ervas estimulantes:
• Gengibre 
• Canela
• Alecrim
• Cravo



AROMATERAPIA
Muito mais que um cheirinho bom



AROMATERAPIA

• A aromaterapia é um ramo da fitoterapia 
que estuda as substâncias aromáticas, 
sendo os óleos essenciais os ativos dessa 
terapêutica. 

• Associado a Reflexoterapia Chinesa os 
resultados serão potencializados.



AROMATERAPIA

• Usado no creme ou óleo para a 
massagem (para 30gr de creme ou 30ml 
de óleo vegetal 10 gts de OE)

• Colocado na água do escalda pés  (20 gts
de OE por litro)



AROMATERAPIA

Relaxamento geral

• Massagem em todas as zonas, laterais e 
dorso dos pés.

• OE: Lavanda, Laranja, Lemongrass



AROMATERAPIA

Elemento Madeira
• Raiva, frustação, nervosismo, patologias 

hepáticas
• Zona abdominal e pontos específicos do 

desequilíbrio.
• OE: Grapefruit, Bergamota, Hortelã 

Pimenta



AROMATERAPIA

Elemento Fogo
• Ansiedade, alegria exacerbada, 

dificuldade de distinguir o certo do errado, 
patologias cardíacas.

• Zona torácica e pontos específicos do 
desequilíbrio.

• Lavanda, Cipreste, Pinho



AROMATERAPIA

Elemento Terra
• Preocupação, letargia, fraqueza, 

patologias do sistema digestivo.
• Zona abdominal, Pontos específicos do 

desequilíbrio.
• OE: Gengibre, Erva Doce, Lavanda, 

Eucalipto



AROMATERAPIA

Elemento Metal
• Tristeza, dor emocional (passado), 

patologias do sistema respiratório, 
alergias.

• Zona torácica e pontos específicos do 
desequilíbrio. 

• OE: Eucalipto, Hortelã pimenta



AROMATERAPIA

Elemento Água
• Medo, sensação de fraqueza, sensação 

de estar sem energia, etc
• Zona pélvica e pontos específicos do 

desequilíbrio.
• OE: Manjericão, Bergamota, Melaleuca* 

(Tea Tree)



Obrigada pela atenção!!!!!

Regina Machado
Profª e Coordenadora do

Curso Tui Na – Faculdade EBRAMEC
Profª de Técnicas em Massagem  

Faculdade EBRAMEC 
Facebook.com/Regina Machado

Instagram: regina_terapeuta
reginamachado@pontomar.com.br
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