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RESUMO
Objetivo: Avaliar as alterações energéticas através do eletrodiagnóstico Ryodoraku, após uma sessão de reflexologia
podal em idosos institucionalizados. Material e métodos: A amostra foi composta por 6 idosos instituicionalizados do
gênero masculino com idade média de 69±8anos, submetidos à técnica Ryodoraku de eletrodiagnóstico antes, depois da
reflexologia podal, método Ingham, e após 7 dias. Resultados:  Os paciente 1 e 6 obtiveram melhora na distribuição
energética logo após a massagem, porém após sete dias da aplicação da massagem a amperagem desse pacientes
diminuiu, não mantendo o bom resultado da terapia. Os pacientes 4 e 5 tiveram uma diminuição na amperagem logo
depois da aplicação da massagem. Os pacientes 2 e 3 tiveram uma melhora  da amperagem depois da massagem e
esse quadro de equilíbrio energético foi mantido após sete dias da aplicação da reflexologia podal, porém não atingiram
o nível mínimo da Amperagem, que é 20 para estar dentro da normalidade da saúde. Conclusão:  a reflexologia foi
eficiente para promover o equilíbrio energético do indivíduo, de forma aguda em alguns pacientes, inclusive mantendo
por  7  dias  este  equilíbrio,  em dois  dos  6  idosos  estudados,  promovendo  assim  melhora  de  qualidade  de  vida  e
prevenindo complicações no quadro de saúde do idoso.

PALAVRAS-CHAVE: equilíbrio energético; massagem; 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, a 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 através 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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Segundo Wen, 2012, para tratar uma doença é necessário chegar ao seu diagnóstico. Sendo
assim, em 1950, o médico Yoshio Nakatani desenvolveu um estudo da eletrocondutividade da pele
por meio de um microamperímetro com a finalidade de avaliar as funções autonômicas e obter um
diagnóstico para traçar a conduta terapêutica mais  adequada. Esta técnica ficou conhecida como
eletrodiagnóstico  Ryodoraku  capaz  de  correlacionar a  eletropermeabilidade  de  pontos
representativos  da  técnica  e  as  condições  energéticas  dos  meridianos (MARTINS;  SILVÉRIO-
LOPES, 2010).

Dr.  Nakatani  observou  que  em  algumas  patologias  os  pontos  de  alguns  meridianos
apresentavam  leituras  muito  altas  e  outros,  leituras  muito  baixas,  dessa  forma,  estudando  os
sintomas de cada patologia relacionada a determinado órgão,  concluiu que as leituras elevadas
estão ligadas ao aspecto  simpático  (Yang)  ou  seja,  alterações agudas,  e  as  leituras  baixas ao
parassimpático  (Yin)  ou  seja  crônico.  Assim concluiu  que  as  patologias  acontecem devido  aos
distúrbios do Sistema Nervoso Autônomo.  Segundo Dr. Nakatani, o limite dentro da normalidade
nos parâmetros é entre 20 e 60nl (BREVES, 2012).

O  Ryodoraku é  uma  técnica  que  possibilita  a  verificação  dos  meridianos  da  Medicina
Tradicional Chinesa (MTC), cuja avaliação baseia-se na resistência da pele a estimulação elétrica,
observando as funções do corpo sob o ponto de vista do Sistema Nervoso Autônomo, constatando
assim, a presença de desequilíbrio energético expresso por meio de queixas clínicas apresentadas
pelo paciente (BREVES, 2012).

A teoria do Ryodoraku é uma técnica de eletrodiagnóstico muito parecida com a teoria do
meridiano  clássico  utilizada  na  MTC.  Quando  se  fala  em  excitação  e  inibição  do  Ryodoraku,
geralmente corresponde ao cheio e ao vazio do meridiano clássico da MTC. Os mesmos fenômenos
se apresentam tanto no meridiano clássico quanto no Ryodoraku, entretanto, no meridiano clássico
o corpo é avaliado através de fatos empíricos e clínicos enquanto que o Ryodoraku avalia o corpo
por meio da função do sistema nervoso autônomo (SNA), ou seja,  tem a propriedade de aferir a
resistência do SNA, através dos meridianos estudados na MTC. Consiste na aferição da corrente
elétrica através de eletrodos apropriados em pontos específicos nos doze meridianos. São eles P9;
CS7; C7; TR4; IG5; ID5; BP3; F3; B65; R4; VB41; E42 (SCILIPOTI, 2004). 

O eletrodiagnóstico Ryodoraku é um recurso que nos possibilita verificar o comportamento do
QI, energia vital do paciente, em cada sessão, pois pela teoria do Ryodoraku, um estado ideal de
saúde é obtido quando todos os Ryodorakus estão em um estado energético equilibrado e, no caso
de desequilíbrio em algum Ryodoraku, o problema é detectado através das medições elétricas de
certos pontos da pele. Dr. Nakatani descobriu que os pontos eletropermeáveis encontram-se em
toda superfície do corpo e representavam praticamente, os mesmos pontos da MTC, situando-se no
trajeto do Ryodoraku (BREVES, 2012). 

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 LOCAL E AMOSTRA

A intervenção foi  realizada  em idosos  moradores  do  Lar  dos  Vovozinhos  da cidade  de
Londrina e os atendimentos foram realizados no próprio Lar. 

2.2 PROCEDIMENTOS

Trata-se  de  uma  pesquisa  de  caráter  exploratório  realizada  com  seis  idosos  do  sexo
masculino, institucionalizados em um Lar de longa permanência na cidade de Londrina, com idade
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de 69±8 anos e IMC de 25±6, no período de junho de 2017. Os critérios de inclusão foram estar
conscientes  e  dispostos  a  aceitar  a  realização  da  reflexologia,  além  de  não  possuir  nenhum
problema dermatológico que afetasse os membros inferiores. Antes de iniciar os atendimentos os
pacientes foram esclarecidos sobre a pesquisa e convidados a assinar um termo de consentimento
livre esclarecido. Somente após esta permissão, foi dado inicio à coleta de dados. 

2.2.1 Instrumentos
Como instrumento de pesquisa foi utilizada uma ficha de anamnese elaborada pelos próprios

pesquisadores baseada nos dados gerais e histórico pessoal do idoso e para avaliar o equilíbrio
energético foi usado o Riodoraku (Figura 1) antes, depois da sessão de reflexologia podal, e 7 dias
após.

Figura 1: Aparelho Eletrodiagnóstico. Fonte: Breves, 2012

2.2.2 Aplicação das técnicas 

Foi realizada uma sessão 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 2), sendo então realizada a assepsia nos pés. No momento da massagem, ouvia
-se música relaxante com pouco conversa. 

Figura 2: 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
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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  (GILLANDERS,  2008).  Ao  total,  a
massagem durou 30 minutos. 

A  avaliação  do  perfil  energético  através  do  Eletrodiagnóstico  Ryodoraku  foi  realizada  da
seguinte forma: na mensuração do estado inicial, o indivíduo permaneceu na posição sentada em
uma cadeira e após repouso de 10 minutos, foram retiradas jóias e outros metais do corpo, bem
como meias e sapatos, conforme orientação para a realização da técnica e utilizado o aparelho da
marca  Acuspointer  Ryodoraku  de  2  cabos  com  corrente  galvânica  interrompida  de  200µA,
correspondente  a  resistência  elétrica  da  pele,  intensidade  de  12v,  algodão  hidrófilo  e  água
(BREVES, 2012) (Figura, 3).

Figura 3: Aparelho da marca Acupointer Ryodoraku. Fonte: Breves, 2012.

A medição foi realizada nas regiões de mãos e pés, iniciando na mão do lado esquerdo e
terminando no pé do lado direito.  Durante o processo de mensuração, o eletrodo de medida foi
mantido  de  forma  a  tocar  a  superfície  corpórea  com  inclinação  de  90°  sobre  os  pontos
representativos de cada Ryodorako e os valores foram lidos no microamperímetro após 3 segundos.
Assim, após a leitura dos 12 Ryodorakus de cada lado do corpo, totalizando os 24 Ryodorakus, os
valores mensurados foram registrados em uma planilha da Microsoft  Excel  97-2003,  que gerou
automaticamente o gráfico Ryodoraku padronizado pelo Dr. Nakatani (BREVES, 2012).
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A partir deste, observou-se algumas anormalidades, tais como os desvios em relação à média
e a relação entre os Ryodorakus que estavam fora da faixa fisiológica (tanto por excesso quanto por
deficiência).  Após a  coleta dos dados,  foi  realizada uma comparação entre  as  médias do nível
energético de cada idoso (BREVES, 2012).

A localização da medida pelo aparelho, dos 12 meridianos, bilateralmente são P9; CS7; C7;
TR4; IG5; ID5; BP3; F3; B65; R4; VB41; E42 (Figura 4). 

Figura 4: Localização dos meridianos, medido pelo Eletrodiagnóstico. Fonte: Breves, 2012.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características gerais da amostra encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1: características gerais da amostra
Variáveis Idosos (n=6)

Idade (anos) 69,1±8,2

IMC (Kg/m²) 23,1±3,4

Tabagismo 

Sim 4

Não 1

Ex-fumante 3
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Doenças medicadas 

Depressão 3

Hipertensão arterial 3

Problemas cardíacos 2

Problemas gastrintestinais 1

Insônia 3

Asma 2

Convulsão 2

Náusea 3

Paralisia cerebral 2

Hipercolesterolemia 2

Aumento de ácido úrico 3

Dores musculares 3

Hiperplasia prostática 1

Anemia 3

Constipação Intestinal 1

Hipotireoidismo 1

Def. Vitamina B1 1

Diabetes tipo I 1

Média de medicamentos 7,1±3,2

No  presente  estudo,  o  recurso  do  eletrodiagnóstico  Ryodoraku  foi  utilizado  para  verificar  a
eficiência da massagem de reflexologia podal aplicada em pacientes idosos institucionalizados, com
patologias variadas. Foi observado:

 Paciente 1 A. C.: 67 anos, toma 5 medicamentos por dia. Apresentou a média de amperagem
do lado direito de 23 A e no lado esquerdo de 21,4 A, e depois da aplicação da massagem de
reflexologia podal a amperagem do lado direito foi de 25,9 A e do lado esquerdo de 28,4 A.
Depois de sete dias a amperagem do lado direito foi de 18,2 A e do lado esquerdo de 18,5 A.

 Paciente 2 A. R.: 79 anos, toma 7 medicamentos ao dia. Apresentou a média de amperagem
do lado direito de 5 A, e no lado esquerdo de 4,3A e depois da aplicação da massagem de
reflexologia podal a amperagem do lado direito foi de 6,4 A e do lado esquerdo de 7,1 A
Depois de sete dias a amperagem do lado direito foi de 10,8 A e do lado esquerdo de 6,8 A.

 Paciente  3:  A.C.S.:  59  anos,  toma  11  medicamentos  ao  dia.  Apresentou  a  média  de
amperagem do lado direito de 6,8A, e no lado esquerdo de 10,8A, e depois da aplicação da
massagem de reflexologia podal a amperagem do lado direito foi de 9,7A e do lado esquerdo
de 7,9A. Depois de sete dias a amperagem do lado direito foi de 13,4A e do lado esquerdo de
11,9A.
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 Paciente 4: E.: 68 anos, toma 6 medicamentos ao dia. Apresentou a média de amperagem do
lado direito de 14,4A, e no lado esquerdo de 22,9A, e depois da aplicação da massagem de
reflexologia podal a amperagem do lado direito foi de 12,3A e do lado esquerdo de 12,1A.
Depois de sete dias a amperagem do lado direito foi de 21,1A e do lado esquerdo de 26,5A.

 Paciente  5:  J.L.G.:  79  anos,  toma  11  medicamentos  ao  dia.  Apresentou  a  média  de
amperagem do lado direito de 16A e no lado esquerdo de 21,9A, e depois da aplicação da
massagem de reflexologia podal a amperagem do lado direito foi de 14A e do lado esquerdo
de 18,3 A. Depois de sete dias a amperagem do lado direito foi de 40,6A e do lado esquerdo
de 44,4A.

 Paciente 6: J. R. R.: Apresentou a média de amperagem do lado direito de 17,9 A e no lado
esquerdo de 14,8 A, e depois da aplicação da massagem de reflexologia podal a amperagem
do lado direito foi de 28 A e do lado esquerdo foi de 32,3 A. O paciente não encontrava-se na
Instituição para nova aferição depois de 7 dias.

Nos seis idosos avaliados podemos observar que a aplicação da reflexogia podal foi eficiente
para melhorar a distribuição energética, ou seja, para melhorar a amperagem do paciente trazendo
em alguns casos o quadro para dentro da normalidade, que é entre 20 e 60 ampers.

Como  Dr.  Nakatani  já  havia  observado  que  as  leituras  elevadas  estão  ligadas  ao  aspecto
simpático (Yang) ou seja, alterações agudas, e as leituras baixas ao parassimpático (Yin) ou seja
crônico (BREVES, 2012) percebemos que a grande maioria dos idosos por apresentar doenças
crônicas, foi revelado pelo eletrodiagnóstico Ryodoraku, amperagem basal menor que 20 ampers.

Verificamos que o paciente 1 e 6 obtiveram melhora na distribuição energética logo após a
aplicação da massagem sendo que o Paciente 1 iniciou com 23A do lado D e 21,4A do lado E
passando logo em seguida para 25,9A do lado D e 28,4A do lado E, e o Paciente 6 iniciou com 17,9
A do lado D e 14,8 A do lado E, e depois da aplicação da massagem foi para 28 A do lado D e 32 A
do lado E. Observamos também que após sete dias da aplicação da massagem a amperagem desse
paciente caiu para 18,2 A do lado D e 18,5 do lado E, nos fazendo levantar a hipótese de que seria
necessária  a  aplicação  de  mais  uma  sessão  de  massagem,  ou  que  o  paciente  teve  alguma
intercorrência nesse tempo que favoreceu a estagnação do circuito energético aumentando o seu
gasto e diminuindo a amperagem média.

Os pacientes 4 e 5 tiveram uma diminuição na amperagem logo depois da aplicação da
massagem,  sendo  que  a  provável  interpretação  dessa  diminuição  ocorreu  pelo  gasto  que  o
organismo teve em equilibrar o sistema nervoso simpático e parassimpático diante às desarmonias
que estavam presentes nesses idosos, mas que a aplicação da massagem criou para o organismo,
condições de resolver os bloqueios energéticos favorecendo a recuperação dos canais melhorando
a amperagem do organismo.

Os pacientes 2 e 3 tiveram uma melhora  da amperagem depois da massagem e esse quadro
de equilíbrio foi mantido após sete dias após a aplicação da massagem, mas não atingiram o nível
mínimo da Amperagem, que é 20 para estar dentro da normalidade,  demonstrando que a técnica de
massagem  é  eficiente  para  promover  o  equilíbrio  energético  do  indivíduo  promovendo  assim
melhora de qualidade de vida, e previnindo complicações no quadro de saúde do idoso..

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
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desintoxicação  das  toxinas  corporais,  libera  endorfinas  e  harmoniza  a  função  fisiológica
(HODGSON;  ANDERSEN,  2008).  Por  isso  acreditamos  que  a  reflexologia,  terapia  energética
proposta no presente estudo, foi capaz de harmonizar os meridianos medidos pelo Ryodoraku, em
uma única sessão.

A reflexologia também é útil para controlar efeitos adversos físicos de uma doença e de seu
tratamento (WANG et al., 2008). 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 incomodavam e
que melhorou em uma única sessão. 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.

O estudo apresenta algumas limitações, tais como não ter tido sessão controle, a amostra não
ter sido selecionada aleatoriamente, já que um dos critérios de inclusão era que os participantes
fossem capazes de responder aos questionamentos. Como o eletrodiagnóstico pelo Ryodoraku é
novo (BREVES, 2012), existem poucas referências bibliográficas sobre o assunto. Além disso, a
amostra de seis idosos foi pequena e insuficiente para realizar uma estatística apropriada, por isso
optamos em descrever os resultados de cada idoso. A sessão foi aplicada por dois alunos do Curso
Técnico em Massoterapia do IFPR, Londrina, 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 de acordo com o método Ingham (GILLANDERS, 2008). Sugere-se que um mesmo
terapeuta faça todas as sessões de reflexologia nos próximos estudos. Houve aspecto bem positivo
no presente estudo e que aumentou sua validade, que foi a aplicação do Ryodoraku, oferecendo
medidas objetivas da circulação energética do indivíduo, em forma de Amper que é uma medica
física aceita em todo mundo.

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. 

4. CONCLUSÃO
O eletrodiagnóstico por meio do Ryodoraku mostrou que uma sessão de reflexologia podal foi

eficiente para promover o equilíbrio energético de alguns idosos de forma aguda, inclusive mantendo
este equilíbrio por 7 dias em outros idosos, promovendo assim melhora de qualidade de vida e
previnindo complicações no quadro de saúde do idoso.
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