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INTRODUÇÃO  

Um senhor com 57 anos, funcionário público 

Motivos do tratamento: 
Tem um espigão no pé direito que lhe dá muito trabalho e muitas dores. 
Dores nas costas e pescoço. Lombalgias e problemas específicos nas dorsais e 
cervicais. 
 
À primeira vista uma pessoa, calma, controlada e muito fechada, brincalhona e com 
excesso de peso. 
Nunca tinha feito Reflexologia, mas já tinha ouvido falar. Tentou-se esclarecer as suas 
dúvidas e falar um pouco sobre esta Terapia Complementar Holística. 
Das Terapias Complementares, é cliente de um Osteopata, sempre que tem uma crise 
de coluna. Antigamente, as crises de coluna eram mais frequentes, mas estavam 
relacionados com a sua antiga profissão. 
As dores da coluna são mais na zona cervical, mas tem já diagnosticado duas hérnias 
discais na zona lombar. Também se queixa da D1. 
Muito atreito a resfriados e alergias. É cliente de antibióticos. 
Foi-lhe proposto uma série de 12 tratamentos, para aliviar os sintomas, fortalecer o 
sistema imunitário e muscular e encontrarmos as causas dessas dores. 
Chamou-se-lhe também a atenção que as nossas atitudes perante a vida são muito 
importantes para o nosso Bem Estar  
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TRATAMENTOS  

 
DATA 1º CONSULTA :   29 de Dezembro de 2011 
 

1º  
Chegou muito aflito com dores na coluna e com os ombros bem desequilibrados. 
Classificou  o nível de dores em  7.  
Na primeira observação do pé, verificou-se que a rigidez dos pés era muita e estavam 
muito contraídos. Não se conseguia fazer flexão dorsal ou plantar e a rotação dos 
tornozelos era quase impossível, muita dificuldade em soltar os mesmos. Identificou-se 
também muita areia na zona dos ombros.  
Foi feito um tratamento completo com manobras de relaxamento.    
Em ambos os pés a região da anca os joelhos, zona dorsal da coluna estava muito 
sensível, assim como as suprarrenais. Nas técnicas avançadas fez-se tratamento 
específico na região do pescoço, ombros, coluna, calcanhar e anca.    
Sugestão:    
• Ir a um nutricionista para perder peso e tentar ter uma alimentação mais regular. 
• Tomar todos os dias o pequeno-almoço. 
• Sentar-se direito quando está a ver televisão e/ou a trabalhar no computador. 
• Beber mais água, durante o dia. 
• Passar um creme hidratante nos pés. 
• Fazer uma terapia preventiva para as dores das costas. 
Observação: 
• Nunca tinha feito Reflexologia. Explicou-se o que era e como seria feito o tratamento 

e quais os benefícios que poderia ter. 
• Tinha alguns padrões de comportamento que não eram os ideais: hábitos 

alimentares, falta de exercício, e postura incorreta. 
• Saiu mais direito e um pouco mais aliviado, a dor baixou para 3. 

 

2º  
Foi uma semana sem dores. Só no fim-de-semana é que foi pior, porque esteve a cortar 
lenha. O tratamento que tinha feito na semana anterior aliviou muito as dores nas costas. 
Entretanto apareceu-lhe uma micose entre Halux e 2º dedo do pé esquerdo. 
Os pés continuam muito rígidos. 
Durante a secção doeram-lhe: região pélvica lateral e medial pélvica, os joelhos, coluna 
dorsal e cervical e o estômago. 
Informou depois que tinha estado o dia todo com azia. 
Na fase final do tratamento referiu que o 4º e 5º dedos tantos da mão como do pé direito 
ficavam dormentes de uma forma intermitente. 
No tratamento avançado, trabalhou-se em especial a zona do esporão, depois o 
pescoço, ombros, coluna, estômago e plexo solar. 
Sugestão:   Passar na Micose 1 gota de óleo essencial de Tea Tree. 
Observação:    
• Informou das sugestões indicadas na visita anterior só estava a tomar o pequeno-

almoço e a beber mais água. 
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• Em relação à dormência das mãos explicou-se-lhe que era uma questão de energia 
e que com a habituação isso ia desaparecer. Disse-lhe para sacudir as mãos e 
imediatamente o problema passou.  

• Já estava mais solto, mas ainda muito contraído, dá a ideia que é uma pessoa que 
dificilmente consegue relaxar, no entanto facilmente adormece. Talvez devido à sua 
anterior ocupação diz que se habituou a fechar-se sobre si próprio para não se 
emocionar. 

• Relaxou durante o tratamento e saiu a dizer que estava bem melhor.  
 

3º  
Foi uma semana muito stressante. Está com dores de garganta. Durante o intervalo das 
sessões começou a comer menos e a beber mais água, custa-lhe muito beber água fria.  
Com relação ao esporão só lhe dói quando anda muito.     
Durante o tratamento completo doeu-lhe:   
• No PD - gânglios linfáticos, ouvido externo, zona do abdómen, calcanhar, inguinais, 

toda a coluna e a suprarrenal.  
• No PE só lhe doeu a coluna. 
Durante o tratamento voltou a ficar com a mão e o braço esquerdo dormentes. Sentiu 
pela primeira vez muitos arrepios de frio durante o tratamento.  
Depois do tratamento completo fez-se técnicas avançadas para as dores de garganta: 
sistema linfático, todos os dedos do pé, suprarrenais e cervicais e baço. Trabalhamos 
de novo a área do esporão.      
Para relaxar iniciou-se com Técnica Metamórfica, mas sem sucesso. Chegou a pedir 
que desligasse a música e parasse. Terminou-se depois com o plexo solar e nessa 
altura relaxou mais. 
Sugestão :   
• Como não gosta de beber água fria que tomasse água morna ou chá quente. 
• Para ajudar a melhorar o esporão e ficar com o pé mais flexível, foram indicados 

alguns exercícios para fazer: 
o Enrolar e desenrolar o pé, desde o calcanhar em direção aos dedos, e 

em seguida no sentido inverso 
o Andar em  bicos dos pés 
o Andar sobre os calcanhares 
o Rolar uma bola sob a planta do pé 

Observação:   
• Informou que não consegue beber muita água, porque não gosta, daí lhe sugerir 

beber chá. 
• Não conseguiu relaxar durante a técnica metamórfica, queixando-se mesmo que o 

deixava irrequieto. Não conseguia nem aguentar a música. 
• Quando saiu disse que as dores de garganta tinham diminuído.  
 

4º  
Veio em urgência, cheio de dores de garganta e tosse.  
Fez-se-lhe o tratamento completo e doeu-lhe: a coluna, seios perinasais e pescoço.  
Depois foi feito um tratamento específico ao diafragma, pulmão, linfáticos superiores, 
Halux, seios paranasais e coluna e baço.  
Dormiu bastante durante o tratamento, mas acordou com as mãos dormentes 
novamente. 
Sugestão:   Foi aconselhado fazer gargarejos com 2 gotas de essência de cipreste 
em um copo de água. 
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Observação:   
• Pela primeira vez, conseguiu dormir durante o tratamento. 
• Quando saiu disse que estava mais aliviado e que já conseguia respirar melhor.  
•  
 
5º  
Disse que logo a seguir ao tratamento esteve melhor, mas ao fim de 3 / 4 dias as dores 
de garganta e a tosse voltaram.  
Não fez o gargarejo como indicado, mas chupava limão com açúcar e cenoura. 
Foi feito outro tratamento igual ao da sessão anterior, e depois fez-se um tratamento 
específico: diafragma, pulmão, linfáticos superiores, Halux, seios paranasais e coluna e 
baço.  
A única zona sensível durante o tratamento foi a zona lombar em ambos os pés.  
Relaxou bastante quando terminou-se com o plexo solar. 
Sugestão:   Tomar chá de erva doce, ou de limão com mel ou então xarope de 
cenoura com açúcar mascavado; 
Observação:    
• Desta vez não teve as mãos dormentes, mas queixou-se que sentia por vezes 

choque no braço direito. Saiu bem mais aliviado.  
 
6º  
Ficou doente com gripe durante uma semana, teve que tomar antibiótico estava muito 
queixoso e muito em baixo. 
Teve muitas dores de garganta e tosse. Agora está melhor, mas ainda toma anti-
inflamatórios. 
Foi feito um tratamento completo, queixou-se  no PD e PE da anca,  coluna dorsal e  da 
zona da  próstata  e suprarrenal.  
Depois voltou-se de novo ao tratamento avançado ao diafragma, pulmão e Halux, seios 
perinasais e suprarrenal e gânglios linfáticos superiores e baço. 
Terminou-se com relaxamento do plexo solar.  
Sugestão:  Usar óleo de pinho ou de cedro em vaporizadores. 
Observação:   
• Tem estado a tomar os chás e acha que o ajuda muito.   
• A mão e o braço ficaram de novo dormentes durante o tratamento. 
• Relaxou durante o tratamento e adormeceu na parte final e quando acordou estava 

a se sentir melhor.  
 

7º  
Chegou muito stressado, com as pálpebras do olho a tremerem e a se sentir muito 
nervoso.  
Não tem tido dores de coluna, nem no esporão. 
Fez-se tratamento geral e específico para o stress e ansiedade: diafragma, pulmão, 
Halux, ombro, suprarrenal. 
Terminou-se com o plexo solar. 
Sugestão:   
• Que falasse mais, que pusesse as coisas para fora. 
• Foi-lhe recomendado  um exercício prático que poderia fazer para trabalhar o stress: 

o Fazer uma lista do que considera ser gerador de stress na sua vida. 
o Dividir em 3 categorias: 

 Dos que não consegue escapar; 
 Dos que consegue gerir; 
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 Dos que consegue evitar. 
o Concentrar os seus esforços naquilo que considera resolúvel e definir como 

trabalhá-los. Definir objetivos para cada um, com datas e ações para se 
desembaraçar dos aspetos negativos do seu ambiente e do seu 
comportamento. 

o Aqueles que não conseguir gerir, deve encontrar a melhor maneira de os 
contornar e vencê-los. 

Observação:   
• Está muito stressado porque teve um luto na família e há muita tensão no emprego, 

devido a mudanças estruturais. Como está muito habituado a guardar tudo para ele 
é muito difícil de se abrir e por as coisas para fora. O nível de stress quando entrou 
era 8, quando saiu disse que devia ter baixado para 2. 

• Começou a dormir mal se iniciou o tratamento e quando este terminou estava a 
dormir profundamente. Levou 5m a acordar.  

• Quando acordou não se queixou de ter a mão ou braço dormente e sentia-se muito 
mais relaxado. 

 
8º  
A gripe voltou, teve de novo uma recaída. 
Estava de novo muito resfriado, rouco e com dores de garganta. Em termos de coluna 
não tem tido mais queixas. O esporão só esporadicamente dá sinal, mas a dor é muito 
menor.  
Fez-se tratamento completo. 
Aplicou-se técnicas avançadas para a coluna, todos os dedos, diafragma pulmão, e 
gânglios superiores, assim como para o baço. Trabalhou-se a zona do esporão 
Depois o plexo solar e o nervo vago. 
Sugestão:    
• Voltar a tomar chás, ou mais água. 
• Que tentasse por cá para fora tudo o que sente, que fale.  
Observação: 
• As gripes sucessivas têm relação com quebra do sistema imunitário devido a vários 

problemas emocionais. Para além de perder um familiar no mês anterior, nesse mês 
perdeu o cachorro que já tinha há mais de 10 anos.  

• Como tem dificuldade em passar para fora aquilo que sente, condensa tudo e depois 
saí na forma de doenças. 

• Tem na zona da garganta mais especificamente no local do 5º chacra, uma rodela 
bem desenhada em vermelho.  

• Dormiu todo o tratamento. Quando saiu sentia-se mais aliviado. 
 

9º   
Melhorou mas ainda tinha muitas dores de garganta, está rouco. 
O pé neste momento parece que o elemento água está em excesso. A textura do pé, 
estava muito oca, muito vazia e com muitas ondulações. 
As dores das costas não têm incomodado nem o esporão. 
Fez-se um tratamento completo em ambos os pés, e doeu-lhe o Halux. Durante o 
tratamento dos dedos por várias vezes teve cãibras. Os gânglios inguinais e os rins 
também estavam sensíveis. 
Durante o tratamento fez TRI com sinergético na zona do Halux. O Meridiano do Fígado 
foi o meridiano estimulado. 
Depois voltou-se à reflexologia tradicional para fazer o enlace do plexo solar e técnica 
metamórfica de 5m em cada pé.  
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Sugestão:    
• Passar creme nos pés. 
• Tomar Florais, mas não aceitou a ideia talvez noutra altura.  
Observação:   
• Pela primeira vez conseguiu aguentar a Técnica Metamórfica e até gostou. Durante 

o tratamento passou por diferentes fases. De cãibras, de sono, de alívio, de frio. 
Explicou-se-lhe que todos os sintomas que teve durante o tratamento são comuns e 
mostram como o corpo dele está a reagir à Reflexologia para o processo de cura. 

• Quando acabou disse que se sentia muito bem e as dores da garganta tinham 
melhorado muito.  

   
10º   
Desde a última vez que está muito melhor. Os sintomas gripais já desapareceram e já 
não está a tomar remédio nenhum. Teve uma semana muito stressante, o olho que tinha 
deixado de tremer, esta semana voltou a incomodar. Está com nível de stress 7. 
Esta semana tem estado com uma dor pequena nas cervicais e o esporão no calcanhar 
voltou a incomodar. 
Hoje em especial doí-lhe o pescoço e a cabeça. 
Fez-se o tratamento completo e doeu-lhe no:  
• PE: a coluna, inguinais, pescoço e ciático. Tinha uns sulcos na cabeça do Halux.  
• PD a coluna, sistema linfático, trapézios, ciático. 
O pé está muito água com ondulações em todo o pé e uma tonicidade muito oca.  
O tratamento avançado foi feito no Halux, coluna, ciático e ombro. Tratou-se também, 
diafragma, pulmão e suprarrenal. 
Depois foram feitos dois tratamentos específica para o Esporão no Calcanhar. 
Terminou-se com Plexo Solar e nervo vago. 
Sugestão:    
• Dei-lhe algumas dicas para poder vencer o stress: 
Observação:   
• Continua muito emocional e stressado, porque está para sair a lista com os 

funcionários do departamento dele que vão ser dispensados. Expliquei-lhe que essa 
é umas das razões que levam as pessoas a terem picos de stress. 

• No meio do tratamento disse que a dor de cabeça tinha desaparecido.  
• Conseguiu dormir durante o tratamento. 
• Quando saiu sentiu-se bem e as dores tinham desaparecido e estava 

completamente relaxado.  
 

11º  
Voltou e já está muito melhor, não tem tido mais dores e o olho já não treme. O esporão 
só dói quando anda muito e não tem calçado apropriado.   
Apareceu esta semana um pequeno fibroma na zona do metatarso, por causa de umas 
botas. 
O pé está com muita água e muito oco. Apareceu-lhe pé de atleta no intervalo entre o 
4º e 5º dedo do PE. Na região lateral do calcanhar a pele está muito seca e com 
escamas. Na cavidade torácica entre a zona 1 e 4 parece que tem uma parede em 
baixo, mas muito mole em cima em ambos os pés  
Fez-se o tratamento completo.  
• No PE doeu-lhe o ciático, inguinais, joelho, coluna  cervicais e dorsais. Tinha 

areia no pescoço e ombro.   
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• O PD estava mais denso doeu-lhe, o esófago, trapézio e cabeça do 4/5 dedo.  
Nessa altura deu-lhe uma cãibra no pé. Doeu-lhe também o ciático, lateral e medial 
pélvico, joelho e toda a coluna.   

Iniciou-se o tratamento completo à coluna, ciático, pescoço, ombro, pulmão e ao 
espigão.  
Terminou-secom enlace do plexo solar e do nervo vago.   
Sugestão:    
• Passar na micose 1 gota de óleo essencial de Tea Tree;  
• Passar creme no pé. 
Observação:  Como de costume voltou a dormir. Estava muito bem-disposto quando 
saiu.  
 
12º  
Depois de quase 1 mês voltou de novo. Entretanto teve uma crise de coluna que o levou 
ao osteopata e uma otite pelo que teve que tomar antibiótico. 
Anda muito cansado e muito stressado. Tem tido muitos gases. O esporão já não o 
incomoda. 
Fez-se tratamento completo e tanto no PD como no PE notou-se o pé muito oco e 
queixou-se-lhe pescoço, cervicais. No PD doeu-lhe o duodeno. Depois técnica 
avançada na coluna, diafragma e pulmão, esófago, estômago, fígado e intestinos.  
Terminou-se com Técnica metamórfica por 5m em cada pé e depois com o plexo solar 
e nervo vago.  
Sugestão:    
• Fazer exercício para fortalecer os músculos da coluna. 
• Ter uma alimentação saudável. 
• Voltou-se a sugerir os florais, mas recusou de novo.  
Observação:  
• Conversamos, porque parece que ele não leva muito a sério a responsabilidade do 

processo de cura. Há muitas coisas que podia fazer, mas não faz. Tem que entender 
que a cura depende dele e não do terapeuta. Não pode ir sempre aos sintomas, tem 
que ver a razão da causa e tratar disso. Não pode fechar os olhos à sua saúde. 

• Adormeceu no meio do tratamento. Acordou bem, mas cheio de sono e com muita 
sede. 

• Diz que ficou muito mais relaxado. 
 
13º   
Anda muito cansado e muito stressado, diz nível 6.. O esporão já não o incomoda mais. 
Fez-se  tratamento completo e ambos os pés apresentavam-se  muito oco. 
Doeu-lhe:  
• PE - pescoço, cervicais.  
• PD - duodeno. 
Foi feito técnica avançada na coluna, diafragma e pulmão, esófago, estômago, fígado e 
intestinos e técnica metamórfica por 5m em cada pé e depois plexo solar e nervo vago.  
Sugestão:    
• Ter tempo para ele. 
• Fazer uma lista das prioridades e gerir melhor o tempo dele. 
• Não estar tanto tempo sentado à noite a ver TV. 
Observação:  
• Diz que pensou naquilo que eu lhe disse, mas que não tem tempo para nada. 
• Adormeceu mais uma vez no meio do tratamento. 
• Quando acordou estava relaxado e saiu bem disposto. 
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CONCLUSÃO  

Embora o motivo do tratamento tenha sido o Esporão do calcanhar, ao longo destes 13 
tratamentos foram identificados alguns sintomas de desequilíbrio, que mereceram a 
nossa atenção.  
Houve situações bastantes complexas em duas fases do tratamento. Em época de 
maior stress, confirmou-se uma baixa no sistema imunitário, o que levou a várias 
inflamações e gripes. Nessas alturas as dores das costas acentuavam-se.  
Há ainda a acrescentar que alguns maus hábitos físicos, ajudavam a diminuir a 
resistência a infeções. No caso, pode ser a alimentação incorreta, a falta de exercício e 
posturas erradas e o peso a mais. No nível emocional, a fase de luto que passou e a 
possível perda de emprego foram outros fatores que tornavam o corpo mais vulnerável 
à doença. 
Outro ponto observável foi a alteração do pé durante este período. Nas épocas de maior 
stress e estado mais emocional, o aspeto da pele e as ondulações na zona abdominal, 
e a própria textura do pé estavam diferentes. 
Para o tratamento  foi sugerido a Aromaterapia como terapia complementar. Aplicou-se 
ao longo dos tratamentos, técnicas avançadas, TRI e técnica metamórfica. 
 
Há necessidade que o paciente tente estabelecer e manter um equilíbrio e se abra a 
novos hábitos saudáveis e novos princípios e entenda que a prevenção é a melhor cura.  
 
Ele tem que entender que é o único responsável pela sua cura. Pode pedir toda a ajuda, 
mas os terapeutas são só um parceiro no processo.  

 


