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RESUMO
Este estudo tem como objetivo verificar o efeito da reflexologia podal sobre as respostas cardiovasculares e das queixas
principais  em idosos institucionalizados.  Trata-se de um estudo tipo série  de casos com cinco idosos conscientes,
72,1±7,3 anos. As 6 sessões duraram 30 minutos, e a técnica foi feita de acordo com o método Ingham, com manobras
de aquecimento, estimulação dos pontos reflexos, e finalização com manobras de relaxamento. A pressão arterial (PA) e
a frequência cardíaca (FC) foram medidas com o aparelho de monitorização ambulatorial de pressão arterial. Em casos
de presença de queixa específica, o local reflexo era enfatizado. A estatística foi descritiva. Como achados da pesquisa
houve diminuição da PA sistólica (PAS) em 3 das 6 sessões, sendo elas, sessões 3 (diminuição de 3 mmHg), sessão 4
(5 mmHg) e sessão  5 (5 mmHg). Em relação à PA DIASTÓLICA (PAD), houve diminuição em 4 sessões, sendo elas
sessão 3 (2 mmHg), sessão 4 (4 mmHg), sessão 5 (2 mmHg) e sessão 6 (5 mmHg). Em relação à FC houve diminuição
em 4 sessões, sendo elas, sessão 1 (5 bpm), 2 (3 bpm), 4 (1 bpm) e 6 (2 bpm). Em relação às queixas principais dos
idosos, observou-se diminuição da PAS e PAD de um dos idosos hipertensos, melhora da dor e câimbras de membros
inferiores de outro, e da constipação intestinal de outro idoso entre outros benefícios. Conclui-se que a reflexologia pode
ser considerada uma técnica holística extremamente indicada para idosos institucionalizados.

PALAVRAS-CHAVE: idosos institucionalizados; massagem; pressão arterial; terapia holística.

1. INTRODUÇÃO

A sensação do toque, promovida pela massagem, é essencial para o bem-estar dos idosos, pois,
além das mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo, atua de modo a melhorar o estado
psicológico, favorecendo uma maior segurança, confiança e aumento da autoestima (SARAIVA et
al., 2015).

O isolamento social vivenciado pelos idosos, principalmente os moradores de casas de repouso
pode levá-los à perda de identidade, de liberdade, de autoestima, solidão e, muitas vezes, recusa da
própria  vida  (SARAIVA  et  al.,  2015),  o  que  justifica  a  aplicação  da  massagem  em  idosos
institucionalizados

Existem inúmeros tipos de massagem e cada uma corresponde a um objetivo específico.  A
reflexologia  é  um  destes  tipos  de  massagem  aplicada  em  determinadas  áreas  do  corpo
principalmente mãos e pés e realizada por meio da aplicação de uma pressão manual e digital na
área tratada (VILELA, 2006). De acordo com Leite e Zângaro (2005), reflexologia podal possibilita o
relaxamento  e  proporciona  o  reequilíbrio  energético,  possibilitando  que  o  corpo  reaja  às
necessidades e disfunções, por meio de aplicação de pressões em pontos específicos, existentes
sobre a planta e o dorso dos pés, onde estão representados todos os órgãos e membros do corpo
humano. 

Os  benefícios  da  reflexologia  podem  ser  explicados  por  meio  das  ligações  com  as
terminações nervosas dos pés. O autor defende a existência de zonas de energia, cinco zonas de
cada lado, que seguem dos artelhos até a cabeça, por isto a manipulação dos pés pode refletir
resultados por todo corpo (GILLANDERS, 2008). 
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São benefícios da reflexologia alívio geral de dores musculares e problemas digestórios,
aumento  do  estímulo  da  produção  hormonal  de  endorfina,  melhora  da  circulação  sanguínea,
combate ao estresse além de estimular os receptores sensoriais e o sistema nervoso. Por ser uma
técnica  realizada nos pés,  pode ser  aplicada em qualquer  lugar,  não necessitando de nenhum
equipamento especial,  não é invasiva e não interfere na privacidade do paciente (GILLANDERS,
2008).

Como um dos inúmeros benefícios da reflexologia é a melhora da circulação sanguínea, o
presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito de seis sessões de reflexologia podal sobre as
respostas  cardiovasculares,  bem  como  a  resposta  das  queixas  principais  em  idosos
institucionalizados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este é um estudo de séries de casos, sendo que a intervenção foi  realizada em idosos
moradores do Lar dos Vovozinhos da cidade de Londrina e os atendimentos foram realizados no
próprio Lar. 

Embora  no  momento  da  pesquisa  houvessem  36  idosos  na  instituição,  a  escolha  dos
voluntários  ocorreu por  meio  dos seguintes  critérios  de  inclusão:  estar  consciente  e  disposto  a
aceitar a realização da reflexologia, não possuir nenhum problema dermatológico que afetasse os
membros inferiores, e que realizasse no mínimo cinco das seis sessões de reflexologia propostas
neste estudo. Pelo fato, da maioria dos idosos abrigados na instituição possuir doenças graves e
incapacitantes, como demência, além de problemas locomotores,  o estudo foi  iniciado com seis
idosos que estavam em condições físicas e psíquicas e aceitaram participar da pesquisa, mas por
ser um estudo piloto, o tamanho da amostra será aumentado. O estudo foi finalizado com cinco
idosos. Uma participante foi excluído por ter realizado apenas duas terapias, estando ausente da
instituição nos dias agendados da pesquisa. Antes de iniciar os atendimentos o projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética do IFPR – Campus Londrina, sob o número 23403.000492/2017-52. Também
no dia da avaliação, os pacientes foram esclarecidos sobre a pesquisa e convidados a assinar um
termo de consentimento livre esclarecido. Somente após esta permissão, foi dado o inicio à coleta
de dados. 

Como instrumento de pesquisa foram utilizadas uma ficha de anamnese elaborada pelos
próprios  pesquisadores  baseada  nos  dados  gerais  e  histórico  pessoal  do  voluntário.  Para  a
avaliação aguda dos parâmetros cardiovasculares foram consideradas a pressão arterial sistólica
(PAS),  a  pressão  arterial  diastólica  (PAD)  e  a  frequência  cardíaca  (FC).  Estas  variáveis  foram
coletadas através do MAPA (monitoramento ambulatorial da pressão arterial) da marca Welch Allyn
com braçadeira inflável, no braço não dominante (altura da artéria braquial) em três mensurações
com  intervalo  de  um  minuto  entre  elas.  Foi  utilizada  a  média  das  três  medidas.  Estas  foram
realizadas com o idoso sentado e os dados apresentados na forma de média antes e depois de cada
uma das sessões de reflexologia podal. Tentou-se aplicar a EVA – escala visual análoga, para medir
intensidade  dos  sintomas  porém  os  idosos  não  conseguiram  entender  os  questionamentos  da
escala.

Foram  realizadas  seis  sessões  experimentais  de  reflexologia  pelo  método  Ingham
(GILLANDERS,  2008).  Antes  do  início  da  intervenção,  os  idosos  foram  posicionados  em  uma
poltrona aconchegante com os pés elevados (Figura 1), sendo então realizada a assepsia nos pés.
No momento da massagem, ouvia -se música relaxante com pouco conversa. 
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Figura 1: Posicionamento dos idosos ao receber a reflexologia podal.

O protocolo de reflexologia foi iniciado por manobras de aquecimento, pressão sobre as áreas
reflexas e movimentos de relaxamento, iniciado sempre pelo pé direito. Foi utilizado creme neutro
para realizar as manobras.

As manobras de aquecimento foram estímulo do plexo solar  nos dois  pés,  deslizamento,
movimentos circulares nos maléolos, amassamento metatarsal, balanço relaxante, rotação do halux
e artelhos, circundução, inversão e eversão dos tornozelos, relaxamento do diafragma e da caixa
torácica,  deslizamento  com  o  polegar  na  planta  dos  pés  e  alongamento  dos  dorsiflexores  e
plantiflexores de tornozelo. 

Optou-se por trabalhar, a sequência geral da reflexologia, enfatizando algum órgão ou local
que fosse necessário, de acordo com a queixa principal no dia da sessão. Os pontos reflexos foram
trabalhados  com movimentos  de  fricção  três  vezes  em cada  ponto  do cérebro,  olhos,  ouvidos,
hipotálamo, glândula pituitária e pineal, rim, bexiga e movimentos de deslizamento, três vezes em
cada ponto dos seios paranasais, traqueias/brônquios, fígado, pulmão, costela, coração, plexo solar,
diafragma, coluna, pescoço, nariz.

As manobras de relaxamento para finalização da massagem foram relaxamento da cintura
escapular e da cintura pélvica, alongamento dos dorsiflexores e plantiflexores, tração e rotação dos
artelhos, amassamento metatarsal, relaxamento do diafragma e da caixa torácica, deslizamento da
coluna vertebral e finalização com vibração em todo o pé. Ao total, a massagem durou 30 minutos.
Foi realizada estatística descritiva dos dados, com valor da média das variáveis cardiovasculares
dos cinco idosos, bem como a resposta individual de cada idoso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As características gerais da amostra encontram-se na Tabela 1.
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Tabela 1: Características gerais da amostra
Variáveis Idosos

Idade (anos) 72,1±7,3

IMC (Kg/m²) 23,1±3,4

Tabagismo 

Sim 4

Não 1

Ex-fumante 3

Doenças medicadas 

Depressão 2

Hipertensão arterial 3

Problemas cardíacos 2

Problemas gastrintestinais 1

Insônia 2

Asma 2

Náusea 2

Hipercolesterolemia 2

Aumento de ácido úrico 2

Dores musculares 3

Hiperplasia prostática 1

Anemia 3

Constipação Intestinal 1

Hipotireoidismo 1

Def. Vitamina B1 1

Diabetes tipo I 1

Média de medicamentos 6,4±2,9

A Figura 1 mostra a média dos valores de PAS, PAD (em mmHg) e da FC (em batimentos por
minuto - bpm) dos 5 idosos, nos momentos antes e depois das seis sessões de reflexologia.
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Figura 1: Valores cardiovasculares antes e depois das sessões de reflexologia.

Em relação aos valores médios de PAS, houve diminuição desta variável cardiovascular em
três das seis sessões, sendo elas, sessões 3 (diminuição de 3 mmHg), sessão 4 (5 mmHg) e sessão
5 (5 mmHg). Em relação aos valores de PAD, houve diminuição em quatro sessões, sendo elas
sessão 3 (2 mmHg), sessão 4 (4 mmHg), sessão 5 (2 mmHg) e sessão 6 (5 mmHg). Em relação a
FC houve diminuição em quatro sessões, sendo elas, sessão 1 (5 bpm), 2 (3 bpm), 4 (1 bpm) e 6 (2
bpm). 

Como dois dos cinco voluntários estudados eram hipertensos, e um dos objetivos era tratar a
queixa  principal  do  paciente  em  cada  sessão,  apresenta-se  a  seguir  o  comportamento
cardiovascular de cada um deles com seu respectivo comentário durante a sessão (Tabela 2 a 6).

Tabela 2: Comportamento cardiovascular do idoso 1.
IDOSO 1 SESSÃO

1
SESSÃO

2
SESSÃO

3
SESSÃO

4
SESSÃO

5
SESSÃO

6

PAS
ANTES 92 102 115 - 122 93
DEPOIS 104 106 107 - 117 94
DIFERENÇA + 12 +4 -8 - -5 +1

PAD
ANTES 49 56 54 - 61 49
DEPOIS 52 50 54 - 52 42
DIFERENÇA +3 -6 0 - -9 -7

FC
ANTES 76 75 66 - 72 72
DEPOIS 66 65 66 - 70 66
DIFERENÇA -10 -10 0 - -2 -6

Nota explicativa: ( - ) erro na leitura do aparelho de pressão, MAPA; + : aumento; -: diminuição.

O idoso 1, tem 79 anos e toma 11 medicamentos ao dia, e apesar de apresentar a PA baixa,
principalmente a diastólica, toma o medicamento anti hipertensivo, captopril. Em cinco sessões de
reflexologia, a PAS diminuiu em duas sessões, a PAD em três sessões e a FC em quatro das cinco
sessões. Na primeira sessão, a queixa principal do idoso 1 era câimbras e dor nas panturrilhas, já
que referiu ter má circulação há mais de 10 anos. A partir da segunda sessão não relatou mais estas
queixas. 
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Tabela 3: Comportamento cardiovascular do idoso 2.
IDOSO 2 SESSÃO

1
SESSÃO

2
SESSÃO

3
SESSÃO

4
SESSÃO

5
SESSÃO

6

PAS
ANTES 120 142 - 130 126 111
DEPOIS 109 156 - 106 128 128
DIFERENÇA -11 +14 - -24 +2 +17

PAD
ANTES 68 81 - 72 61 49
DEPOIS 63 91 - 66 52 42
DIFERENÇA -5 +10 - -6 -9 -7

FC
ANTES 67 95 - 66 72 72
DEPOIS 62 88 - 68 70 66
DIFERENÇA -5 -7 - +2 -2 -6

Nota explicativa: ( - ) erro na leitura do aparelho de pressão, MAPA; + : aumento; -: diminuição.

O idoso 2 tem 79 anos e toma 7 medicamentos por dia. Da mesma forma que o idoso 1, o
idoso 2, teve diminuição da PAS em duas sessões e da FC em 4 sessões. Já a PAD, foi menor que
no momento inicial em quatro das cinco sessões avaliadas. A queixa principal do idoso 2 em todas
as sessões, foi dor em todo hemicorpo esquerdo, porém na escala EVA, não conseguiu dar uma
nota para a intensidade da dor, e por ter um leve grau de demência, não conseguiu dizer se ao final
da reflexologia, a dor havia melhorado. 

Tabela 4: Comportamento cardiovascular do idoso 3.
IDOSO 3 SESSÃO

1
SESSÃO

2
SESSÃO

3
SESSÃO

4
SESSÃO

5
SESSÃO

6

PAS
ANTES 135 139 - 122 141 168
DEPOIS 133 139 - 127 145 145
DIFERENÇA -2 0 - +5 +4 -23

PAD
ANTES 67 67 - 64 81 94
DEPOIS 67 73 - 72 77 73
DIFERENÇA 0 +6 - +8 -4 -21

FC
ANTES 66 64 - 60 61 60
DEPOIS 61 69 - 69 64 58
DIFERENÇA -5 +5 - +9 +3 -2

Nota explicativa: ( - ) erro na leitura do aparelho de pressão, MAPA; + : aumento; -: diminuição.
O idoso 3 tem 67 anos e toma 5 medicamentos por dia. Apresentou diminuição da PAS, PAD

E FC em duas das cinco sessões. Não apresentou queixas durante as sessões, porém tem histórico
de  pneumonias  de  repetição  e  toma  medicação  para  asma  brônquica.  Das  seis  sessões  de
reflexologia, relatou dor durante a massagem na região reflexa do pulmão localizada nos pés, em 4
sessões.

Tabela 5: Comportamento cardiovascular do idoso 4
IDOSO 4 SESSÃO

1
SESSÃO

2
SESSÃO

3
SESSÃO

4
SESSÃO

5
SESSÃO

6

PAS
ANTES 107 100 117 - 110 -
DEPOIS 105 106 120 - 112 -
DIFERENÇA -2 +6 +3 - +2 -

PAD
ANTES 56 45 61 - 57 -
DEPOIS 58 51 57 - 59 -
DIFERENÇA +2 +6 -4 - +2 -
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FC
ANTES 58 60 59 - 62 -
DEPOIS 61 61 62 - 70 -
DIFERENÇA +3 +1 +3 - +8 -

Nota explicativa: ( - ) erro na leitura do aparelho de pressão, MAPA; + : aumento; -: diminuição.

O idoso 4, tem 63 anos e toma 3 medicamentos por dia. De todos os idosos estudados, foi o
que teve a menor alteração cardiovascular de todos os idosos, ou seja, diminuição da PAS e da
PAD, em apenas uma sessão das quatro sessões, e FC aumentada em todas as sessões. Percebe-
se na Tabela 5, que a PA deste idoso já é considerada baixa, principalmente a PAD.  A queixa
principal durante as sessões foi o refluxo, gastrite e constipação intestinal crônica. Relatou que sem
a reflexologia ficava até 7 dias sem ir ao banheiro, mesmo sendo medicado, e quando recebia a
massagem ia ao banheiro no mesmo dia. Não notou melhora na gastrite e no refluxo. Durante todas
as  sessões,  relatava  incômodo  ao  receber  a  massagem  na  região  reflexa  do  intestino,  com
percepção de grande quantidade de cristais neste local, relatada pela massoterapeuta.

Tabela 6: Comportamento cardiovascular do idoso 5.
IDOSO 5 SESSÃO

1
SESSÃO

2
SESSÃO

3
SESSÃO

4
SESSÃO

5
SESSÃO

6

PAS
ANTES 138 - - 141 147 152
DEPOIS 140 - - 147 127 150
DIFERENÇA +2 - - +6 -20 -2

PAD
ANTES 79 - - 86 76 95
DEPOIS 84 - - 73 76 87
DIFERENÇA +5 - - -13 0 -8

FC
ANTES 98 - - 89 94 84
DEPOIS 90 - - 77 94 80
DIFERENÇA -8 - - -12 0 -4

Nota explicativa: ( - ) erro na leitura do aparelho de pressão, MAPA; + : aumento; -: diminuição.

O idoso 5 tem 68 anos, e toma 6 medicamentos ao dia. Teve diminuição da PAS e da PAD
em duas das quatro sessões que as medidas cardiovasculares foram medidas. A FC diminuiu em
três das quatro sessões. O idoso é hipertenso, e na sessão 5 teve diminuição expressiva da PAS, 20
mmHg. Tem dor crônica nas pernas e caminha com andador pela dificuldade na locomoção, porém
não possui diagnóstico clínico. A queixa durante as sessões sempre era dor em membros inferiores,
porém não percebeu diminuição da dor após as sessões de reflexologia e não conseguiu dar uma
nota na dor por meio da EVA.

A reflexologia é uma prática antiga que usa os polegares e os dedos nas mãos, pés e orelhas,
estimulando assim algumas áreas,  chamadas zonas reflexas.  A zona reflexa corresponde a um
órgão, uma glândula ou partes corporais e a proposta desta técnica de massagem é ajudar à auto-
cura corporal (WANG et al., 2008; OZDEMIR, OVAYOLU, OVAYOLU, 2013). Os profissionais que
aplicam  a  reflexologia  afirmam  que  a  pressão  manual  na  zona  reflexa  aumenta  o  suprimento
sanguíneo no órgão que corresponde à área que está sendo massageada (JONES  et al., 2013).
Além  de  estimular  o  fluxo  sanguíneo,  a  reflexologia  estimula  os  impulsos  nervosos,  e  leva  à
desintoxicação  das  toxinas  corporais,  libera  endorfinas  e  harmoniza  a  função  fisiológica
(HODGSON; ANDERSEN, 2008). Por isso acreditamos que em idosos que já tinham a PA baixa não
houve diminuição da PA, pois em alguns casos de pressão muito baixa, houve até aumento desta
variável com o intuito de harmonizar o sistema cardiovascular, como nos casos dos idosos 1, que
aumentou a PAS de 92 a 104 na sessão 1, e o idoso 4 que aumentou a PAD de 45 a 51 na sessão
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2, diferentemente do idoso 5 que é hipertenso, onde na sessão 5 teve diminuição expressiva de 20
mmHg na PAS, e -13 mmHg (sessão 4) e -8 mmHg (sessão 6) na PAD. 

A reflexologia também é útil  para controlar efeitos adversos físicos e psicológicos de uma
doença e de seu tratamento, por exemplo, melhorando a fadiga (WANG et al., 2008). Um estudo
controlado e randomizado mostrou que a reflexologia diminuiu de forma significativa, a fadiga de
pacientes renais submetidos à hemodiálise, após oito sessões de reflexologia (UNAL; AKPINAR,
2016). Nos casos dos idosos do presente estudo, o efeito adverso da má circulação crônica do idoso
1, era a dor nas panturrilhas e as câimbras que tanto o incomodava e que já na primeira sessão,
houve melhora. O idoso 4 também relatou melhora gradual da constipação durante as sessões de
reflexologia, porém não foi capaz de graduar a intensidade da mesma na EVA.

Em um estudo controlado e randomizado com voluntários saudáveis, foi demonstrado que a
reflexologia não afetou parâmetros cardiovasculares, como frequência cardíaca e pressão arterial
(JONES et al., 2012). No presente estudo, como fizemos medidas agudas das sessões, pudemos
verificar diminuição em algumas sessões, aumento em outras e manutenção de alguns parâmetros. 
Em uma revisão sistemática,  Jones et  al.,  2013,  avaliaram sistematicamente  pela  primeira  vez,
artigos  controlados  e  randomizados  existentes  sobre  os  efeitos  hemodinâmicos  da  reflexologia,
incluindo frequência cardíaca e pressão arterial  sistólica e diastólica. Sobre o grupo controle de
reflexologia dos estudos incluídos, foram inclusos, tratamento de reflexologia placebo, massagem
simples nos pés, tratamento convencional ou grupos sem tratamento. O resultado da avaliação de
sete artigos que alcançaram os critérios de inclusão pesquisados de 1990 a 2011 foi que sete deles
sugeriram que a reflexologia apresenta algum efeito nos parâmetros cardiovasculares avaliados;
entretanto, cinco destes artigos utilizaram a reflexologia de tratamento de todos os órgãos, sendo
que o/s próprios pesquisador(es) foi/foram o/s massoterapeuta/s, como foi feito no presente estudo.
Os autores concluíram que esta revisão sistemática, embora tenha mostrado efeito nas variáveis
cardiovasculares,  existe  uma  falta  de  controle  metodológico  para  efeitos  não  específicos  da
massagem, tais como a compaixão do terapeuta ou à atmosfera relaxante, portanto é importante,
que  estas  condições  se  encontrem  também  no  tratamento  controle  (HODGSON;  ANDERSEN,
2008). No presente estudo, não realizamos sessão controle, sendo uma limitação do estudo. 

O  estudo  tem  mais  algumas  limitações,  tais  como  a  amostra  não  ter  sido  selecionada
aleatoriamente, já que um dos critérios de inclusão era que os participantes fossem capazes de
responder aos questionamentos. A amostra de cinco idosos foi pequena e insuficiente para realizar
uma estatística apropriada. Outra limitação foi o erro de leitura do aparelho de PA em algumas das
sessões. Além disso, as sessões foram aplicadas por três alunos de Massoterapia, sendo a pressão
manual diferente entre eles, bem como a localização dos pontos, apesar de ter sido estipulado um
protocolo com localização anatômica exata tanto para as áreas de intervenção dos pés, e sequência
detalhada  da  intervenção  de  reflexologia.  Sugere-se  que  um  mesmo  terapeuta  faça  todas  as
sessões de reflexologia nos próximos estudos. Um aspecto que aumenta a validade do estudo foi ter
usado o aparelho de pressão validado para avaliar aspectos fisiológicos tais como FC e PA.

Em relação à duração da reflexologia, sabe-se que sessões de 30 minutos são indicadas para
populações mais vulneráveis como idosos e crianças (HODGSON; ANDERSEN, 2008),  por isso
estipulamos 30 minutos no presente estudo. Sobre número de sessões, Smallwood, 2010, afirma
que 6 a 8 sessões são recomendadas para conseguir bons resultados terapêuticos. No presente
estudos optamos por realizar 6 sessões.

4. CONCLUSÃO
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De acordo com o objetivo do estudo de observar o comportamento cardiovascular e as queixas
principais dos idosos, observou-se que a reflexologia podal por ser uma das terapias holísticas, deve
ser  adaptada  às  necessidades  individuais  de  cada  um,  e  que  por  estimular  a  auto-cura  do
organismo, foi capaz de diminuir a PAS e PAD de um dos idosos hipertensos, melhorar a dor e
câimbras de membros inferiores de outro, e ajudar na constipação intestinal de outro idoso entre
outros benefícios. Portanto, conclui-se que pelo fato da reflexologia podal poder ser realizada em
qualquer lugar,  não necessitando de nenhum equipamento especial,  por não ser invasivo e não
interferir  na privacidade do paciente é uma técnica holística extremamente indicada para idosos
moradores de lares de longa permanência.
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