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Shiatsu e a Insônia

Nos dias atuais atravessamos uma mudança
social no qual o estilo de vida de grande parte
da população mundial se torna ameaçada
com os hábitos que possuímos.



Shiatsu e a Insônia

O excesso de trabalho, o uso de medicamentos, distúrbios
psicossomáticos, doenças crônicas prejudicam diretamente o
sono de grande parte da população.

A insônia é uma perturbação do sono que se caracteriza pela 
dificuldade em adormecer, permanecendo longos períodos 
da noite em estado de vigília.
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Dentre tantos outros efeitos que também
pode ser gerados por conta da insônia os seis
mais críticos são:

• Alteração do humor;
• Déficit de atenção, memória e raciocínio;
• Baixo rendimento imunológico;
• Obesidade e Diabetes
• Hipertensão e doença do coração;
• Problemas hormonais.
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Segundo a OMS, 40% da população sofrem
de Insônia e cada vez mais tem se tornado
um problema comum. O grande problema da
insônia é que pode gerar doenças
psicossomáticas crônicas como: Ansiedade,
Pânico, TDAH, Enxaquecas, Demência,
Transtorno obsessivo-compulsivo entre
outros.
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Na visão da MTC ela pode ser gerada por um 
excesso ou deficiência.
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Quando gerada por excesso apresentam:
• Estagnação do qi e estase de sangue: dificultando de iniciar o

sono por conta da impaciência, irritabilidade, ansiedade e
opressão torácica;

• Umidade-Calor: gerando sensação de peso e calor na cabeça,
incapacidade de dormir, sono inquieto, pesadelos, a insônia
nesse caso pode ser desencadeada por uso de determinados
alimentos;

• Plenitude e Calor do Fígado ataca o coração: Quando o calor
do fígado sobe e afeta o coração perturbando o Shen, faz com
que haja um dificuldade em adormecer, gerando irritabilidade
associada a insônia, quando dorme tem sonhos intensos;

• Subida do Yang do Fígado: Quando a subida do Yang gera uma
agitação física e psíquica, dificultando o adormecer, gerando
muitos sonhos e até mesmo o despertar noturno.
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Quando gerada por Deficiência apresentam:
• Vazio do Qi do Baço e do Coração: Dificuldade em adormecer, 

sonhos, sono leve, acorda no meio da noite e não consegue 
adormecer novamente por pensamentos repetitivos;

• Vazio do Yin do Coração e Rim: Acorda muito cedo e não 
consegue voltar a dormir, sono não reparador, incapacidade de 
dormir a noite toda, insônia crônica;

• Vazio do Qi do Coração e Vesícula Biliar: Sono leve, quando 
adormece possui muitos pesadelos e quando acorda tem 
dificuldade em relaxar e voltar a dormir.
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Tendo visto como se manifesta na MTC
podemos notar da grande contribuição que a
mesma pode gerar para tratar a insônia. Porém
um estudo feito pela Sociedade de Shiatsu
(Shiatsu Society) mostrou que o uso do Shiatsu
traz uma melhoria do sono em 85% dos casos.
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O Shiatsu por ser uma técnica utilizada para
regular os meridianos do corpo estimulados
por pressão digital. Além de diversas manobras
que são usadas, muitas vezes alcançam um
relaxamento orgânico profundo.
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Dentre as áreas estimuladas do corpo, a ênfase 
de manobras na cabeça e solas dos pés e mãos 
se tornam indispensáveis no tratamento da 
insônia. 
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Onde por sua vez utilizaremos o recurso de percussão,
além da digito pressão, na cabeça onde o topo é
estimulado pela percussão e digito pressão no VG20,
VG24 e Indo. Esse tipo de técnica proporciona uma
sensação de alivio no alto, acalmando muitos
distúrbios psicossomáticos. A percussão tem
associação com ritmo e a o cérebro começa a associar
com uma música relaxante.



Shiatsu – A importância do toque na avaliação e 

tratamento

Percurssão – Koda叩打
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Tração – Ken-In 牽引



Shiatsu e a Insônia

Nos pés alguns movimentos de pressão com
fricção são usados para promover um aumento
de circulação nos pés. Esse conceito traz à tona
a ideia de Confúcio onde o mesmo diz:
“ZuKanSokuNetsu 頭寒足熱 - Pés quentes,
Cabeça fria.” Além de trabalharmos um
microssistema.
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Nas mãos, temos o estimulo no IG4 em forma
de pressão trazendo os benefícios desse ponto.



Shiatsu e a Insônia

Dessa maneira podemos concluir que a prática
do shiatsu traz beneficios ímpar para o
tratamento da insônia, levando uma melhora
de qualidade vida e promovendo um
relaxamento profundo de acordo com o
estimulo feito pelo terapeuta.
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OBRIGADO
ありがとう


