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 Esta pequena Monografia que serve como orientação 
nesta palestra, será dada conhecimentos que possam melhor 
compreender o que é a manipulação terapêutica oriental 
denominada An-Má. 

 O assunto An-Má é muito vasto e enriquecedor e é 
considerado o “Pai de Todas as Terapias do Mundo”.  Sua 
árvore genealógica estendeu-se a partir da Índia do passado, 
que adentrou a China Continental cerca de 5.000 – 3.000 anos 
antes de Cristo. 

 Cerca de 2.000 anos atrás, ou seja, na mesma época que 
viveu, no Ocidente,  Jesus Cristo, a manipulação pelas mãos do ou 
da An-Má, já era praticadopelos antigos chineses, como nome de 
An-Mô.     O termo An-Má provém da língua japonesa, 

 como expressão idiomática do chinês, An-Mô. 



 No período Han (221 a.C. – 264 d.C.), o An-Mô já era 
praticado na China, em plena época do Imperador Amarelo 
(Hoang Thi, Nei Ching ou o Clássico da Medicina Interna do 
Imperador Amarelo), ou seja, quando o An-Mô – que já estava 
absorvido pelos antigos chineses – era praticado como parte da 
Medicina do Leste Asiático. 

 O An-Mô foi introduzido no Japão,  proveniente da China, 
via Coreia, cerca de 400 – 500 d.C., onde, na época, havia muito 
intercâmbio entre China e Japão. Como o intercâmbio era difícil, 
bem como a comunicação, a prática original foi diferindo aos 
poucos.  Assim, os chineses seguiam um caminho e os 
japoneses, outro. 
 



 Em pleno século XXI, An-Mô praticado na China 
Continental e An-Má, no Japão, diferem muito, cada um seguindo 
conforme costume e cultura terapêuticos próprios. Por isso, a 
massagem terapêutica é considerada como An-Mô/ An-Má, pois 
a primitiva origem é uma só, Índia; onde era praticada no seio do 
Xamanismo. 
  Hoje, o An-Má, é mais praticado no Extremo Oriente e é 
facultativo o uso de; a An-Má ou o An-Má. Como os nipônicos 
mais aperfeiçoaram esta Arte-Técnica do An-Má, muitas 
variações manipulativas surgiram no transcorrer dos anos.  

             Há cerca de 105 técnicas de An-Má. E, constantemente, 
surgem inovações. Devido às diversas variações de manobras, já 
não é mais possível identificar o An-Mô dos chineses do An-Má, 

dos japoneses.                                                                                                    
 



 Por outro lado, o An-Má praticado pelos nipônicos, bem 
como, aperfeiçoadas as manipulações, foi introduzido no 
Arquipélago de Ryu-Kyú (hoje, Província de Okinawa), ao Sul 
das Quatro Grandes Ilhas, que constituem o Japão Moderno. 
 
 O An-Má faz parte do acervo da Medicina 
Contemporânea do Leste Asiático. Esta medicina constitui a 
chamada Medicina Oriental, onde é mais praticada na China, 
Índia, Nepal, Mongólia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, 
Japão, Vietnãs, Tibete, Coreias e Sudeste da Ásia, porém, cada 
região com características médicas e terapêuticas próprias e 
particulares, bem como por comunidades distribuídas pelo    
mundo. 
 



Filosofias que Norteiam a Medicina Oriental  
              Dialética (Yang) 

 

          Gera                  Gera 

              Metafísica (Yin) 

         
 Dentro do orientalismo, a Dialética é Yang e a Metafísica, 

Yin. Yang e Yin é o modo que os orientais procuram explicar 
todas as coisas da Natureza e são gerados pelo Qi (pronúncia: Qui, 

ou Tchi, ou Tsi, ou T’si, ou Ki, ou Ke,...), que significa Energia. No 
caso dos seres vivos, é o Qi Vital Sutil (ou Energia Vital Sutil), 
subdivide-se em Yang e Yin. E ambos correlacionan-se, ou seja, 

interdependentes e antagônicos entre si. É análogo a uma balança 
de dois pratos, que    oscilam entre si, ficando num lado o Yang e 

n’outro, o Yin. 
 



 A Metafísica (Yin Benéfico) é considerada Ad 
Perpetuum ou Ad Infinitum ou Ad Continuum, ou seja, algo 
que não tem começo e nem fim. Alguns, também, consideram algo 
imutável, constante. Exemplos: espiritualidade; Deus, tempo e 
espaço, antes da relatividade geral e restritiva do físico Albert 
Einstein (1879 – 1955); alma, para os não-ateus; palavras; 
números;... 
  A Dialética (Yang Benéfico) é considerada como Ad 
Finitum, ou seja, algo que tem começo, desenvolvimento e fim. 
Como exemplo particular, tem-se: nascemos (umareru), vivemos 
(Ki ou Ke) e morremos (shinô-kotô). A Metafísica sendo Yin, 
serve de sustentação à Dialética, de característica Yang – uma em 
relação à outra. 

 



 Pode-se considerar que, dentro de um fenômeno qualquer, 
dentro do próprio antagonismo, Yin e Yang guardam uma certa 
proporcionalidade; um influindo n’outro, quer positiva como 
negativamente. 
 
 De modo geral, mas não necessariamente, Yang é mais 
ativo, dinâmico, transformador; e, Yin, é menos ativo (ou 
“estático”), inerte, “parado”. Em outras palavras, Yang é mais forte 
e Yin, mais resistente. É o caso do homem que, em linhas gerais, é 
a mais forte do que a mulher, porém, esta, é mais resistente. Mas, 
ambos, homem e mulher, em estado normal de saúde, são fortes e 
resistentes; depende de cada um. 
 



Exemplos de Processos Dialéticos e Metafísicos 

 O estudo e aprendizado dos processos dialéticos e 
metafísicos, ou seja, Primeiras Filosofias, originaram diversas 
correntes de pensamento, como existencialismo, realismo, 
naturalismo, abstracionismo, behaviorismo, surrealismo, 
racionalismo, niilismo,... e cada um com estilo próprio de viver. 
Politicamente, o fenômeno filosófico não fugiu à regra. 
 
 Segue exemplos: 
 
 



1. Há 10 algarismos (0, 1, 2, 3, ..., 7, 8, 9), ou seja, começa com zero 
e termina com o nove; portanto, processo dialético. Tem início 
com o zero e desenvolve-se com 1, 2, 3, ...7, 8,9. Porém, em 9, 

pára, sendo o fim dos algarismos arábicos. No entanto, quantos 
números podemos fazer? Infinitos números! É um processo 
metafísico, pois abaixo do zero (exclusivo), há os números  

negativos e, acima, os números positivos: 
 

 

(∞ - ..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ... +∞) 
 

 

O zero é Considerado Número Insignificativo 
 

O zero tem significado conforme localização: à direita ou à esquerda 
dos números negativos ou positivos, sendo relativo seu valor. 



2.   Há 26 letras no abecedário (processo dialético). Mas 
embaralhando vogais e consoantes, desde que forme fonemas, 

quantas palavras poderemos fazer? Infinitas! Portanto, processo 
metafísico. 

  
 

 A Língua Portuguesa é formada de palavras que constituem 
uma dialética extensiva; cuja dialética pode ser mais estendida, 

incorporando palavras de outras línguas. Mesmo juntando todas 
as palavras compreensíveis do mundo (línguas, dialetos, gírias,...), 

não deixa de ser um grande processo dialético.  
 Mas, considerando todas as possibilidades de emitir palavras, 

incluindo grunhidos, teremos um processo metafísico, pois é 
infinita a combinação. 



3. Há sete notas musicais (do – ré – mi – fá – sol – lá – si). É 
um processo dialético, finito. Porém, poder-se-á fazer infinitas 
músicas; ou seja, estabelecendo-se um processo metafísico. 

4. Fundamentalmente, há no espectro visível da luz branca 
do Sol, frequências vibracionais para Sete Cores Principais 
(violeta – anil – azul – verde – amarelo – alaranjado – vermelho). 
Porém, basta pegar uma cor só e poderemos fazer infinitas 
tonalidades do azul; o verde, idem, e, as outras cores primárias, 
com o mesmo raciocínio. É bem evidente a dialética e a 
metafísica, cuja interconversibilidade é indiscutível. 
 



A interconversibilidade, no orientalismo é denominado de Monismo 
              

         YIN (Qi da Resistência) 

                   Monismo 

             YANG (Qi da Força) 

 Monismo é a capacidade de interconversão de dois fatores 
antagônicos compartilharem entre si uma relação e constituindo 

uma Unidade. É a Unidade Monística, como no caso de Dialética / 
Metafísica e Yin/Yang, bem como seus desdobramentos. Quando 

dois pólos virem intercalados por “/” indica que ambos são 
indissociáveis, como no caso de mente/corpo que é inseparável, no 

pensamento oriental. Outros  pareamentos existem e, até, 
triunviratos, como mente/corpo/espírito ou Pai/Filho/Espírito 
Santo, que constituem, também, uma Unidade Monística, porém, 

tríplice. 



Em An-Má, essa Unidade Monística tríplicen, no entanto, subdivide-se em Yin/Yang 
Série Yang Série Yin 

Claridade Escuridão 

Dia Noite 

Sol Terra 

Quadrado  Círculo  

Homem Mulher 

Macho Fêmea 

Exterior Interior 

Calor Frio 

Excesso Falta 

Crítica Autocrítica 

Animais Vegetais 

Hipertensão Hipotensão 

Fogo Água 

Contração Expansão 

Descendente Ascendente 

Vermelho (cor) Violeta (calor) 

Hidrogênio (elemento) Oxigênio (elemento) 

Próton Elétron 

Amargo (gosto) Adocicado (gosto) 

Cereais Verduras 

Arroz Feijão 

Azedo (gosto) Salgado (gosto) 

Estenia Astenia 

Ódio  Amor 



An-Má:  Manipulação Terapêutica Japonesa 

Como foi explanado, o An-Má possui diversas variações técnicas 
para exercer as manipulações no corpo todo. Às vezes, com 

práticas “bem específicas” em cada região corporal. Por 
exemplo, An-Má na cabeça; no pescoço; na coluna vertebral; nos 

ombros; nos braços, antebraços, mãos e dedos (MMSS); nas 
coxas, nas pernas e artelhos (MMII); no abdômen 

(Ampukuterapia); deslizamento e “descolamento” da pele 
(Ampukuterapia); e outras partes do corpo. Isto faz do An-Má 

como uma Medicina e Terapêutica Específicas, o que 
descaracteriza a prática holística. Porém, numa sessão, é 
preferível não ficar muito tempo manipulando numa região 

corporal só. Neste caso, a sessão dura cerca de 60 a 75 minutos, 
ou seja, numa sessão completa – da cabeça aos pés. 

 



SESSÃO COMPLETA DE AN-MÁ : 60 A 75 MINUTOS 

 Na prática do An-Má, raramente, se utiliza óleos ou 
pomadas. É “pele com pele”, assim como no Shiatsu, que 
proveio do Do-In Ankyo. Ambos – Shiatsu e Do-In Ankyo – 
provieram do An-Má. 
 
 O An-Má é a árvore genealógica da maioria das 
massoterapias existentes na Terra. Do seu interior Xamânico, 
saiu, inclusive, a massagem sueca.  A verdadeira massagem 
tailandesa, também, tem origem nessa milenar arte de tratar, 
prevenir e, até, curar diversas patologias que afligem o sistema 
psicomotor. 
 



Em termos de Yin/Yang; An é Yin e Ma, Yang.  
Ou no jargão japonês: In e Yô. 

 

An  (in) 
 

(Monismo) 

 

Má (Yô) 

 
An-Má: BASE DE TODAS AS 
MASSAGENS DO MUNDO 

An (in) é o deslizamento de 
movimento lento, suave, mas 
pressão forte e profunda (sem doer) 
É feito no sentido de sedação (Shá). 
 

Má (yô) é uma pressão vigorosa, porém, mais forte do 
que a pressão in, com movimento, também, vigoroso 
e superficial. É a tonificação (Ho). 
 



 A tonificação (Ho) e a sedação (Shá), constituem, na 
prática do An-Má, a conjugação denominada Ho-Shá.  
 
 Os praticantes, de modo geral, utilizam as duas mãos, 
simultaneamente. Mas, também, usam os cotovelos, os pés, os 
antebraços e, até, a testa. Mas, geralmente, uma manipulação é 
ativa com uma das partes do organismo, e a outra parte, 
passiva. 
 



 No An-Má, a manipulação conjugada Ho-Shá, é comum 
aplicar, em certas circunstâncias, vibrações para o equilíbrio 
dinâmico (homeostase) dos líquidos do organismo, como 
sangue, linfa, líquidos intersticiais, líquidos intra- e 
extracelulares.  
 Com isso, causa bem estar com vigor físico/mental e 
espiritual, além de fortalecer o discernimento entre o certo e o 
errado. 
 As vibrações e/ou esticamento da pele, pode ser rápida 
ou lenta, bem como o deslizamento dos MMSS sobre o(a) 
paciente. 

 



 Devido ao deslizamento das mãos sobre o corpo do(a) 
outro(a), principalmente quando os dois são de sexos diferentes, 
como acontece, pode acontecer uma forte atração que extrapola 
o verdadeiro sentido da manipulação terapêutica. Por este 
motivo, no passado, sérias restrições foram impostas nos 
Períodos Antigos, tanto na China quanto no Japão e Coreias. Por 
isso, os praticantes do An-Má, do Shiatsu e do Do-In Ankyo 
eram praticadas por Deficientes Visuais.  



 Até no acariciamento libertino era considerado como 
transgressão e passível de penas judiciais, independentemente 
de ser de mútuo consentimento entre terapeuta/consulente. 
Por isso, os deficientes visuais tinham primazia na prática 
terapêutica. “O que os olhos não veem, o coração não sente”, 
assim pensavam os shogunatos (espécie de Senhor Feudal dessa 
época). Eis o porquê de os deficientes visuais poderem exercer 
essa atividade (manipulação manual). 
 
 Hoje em dia, sabemos que tudo isso não passava de pura 
ilusão e medo de perderem seu concubinato. 
 
 



 Um deficiente visual no começo do século passado (séc. 
XX) ficou famoso no mundo da Acupuntura. Foi Noyti 
Sakurasawa. Era massagista de An-Má, Shiatsu e Do-In Ankyo, 
além de praticar acupuntura e moxabustão. Como houve 
mudança no feitio de agulhas de acupuntura, de mais grossas 
para mais finas e compridas, além de aumentar a 
flexibilidade, ele inventou a canaleta ou mandril (do francês 
mandrin; pelo espanhol, mandril), para melhor inserir agulhas. 
 



Conhecimentos Teóricos que Sustentam o An-Má 

 O antigo An-Mô que adentrou no passado antigo na 
China, incorporou-se conhecimentos que regem a Acupuntura 
e outras terapias que tem por base o equilíbrio dinâmico 
(Homeostase) – já citado anteriormente como paradigma 
(modelo) norteador da bioenergética humana 
(bioeletromagnetismo), conhecido como Qi Vital Sutil, que se 
subdivide em Yin e Yang, onde o crescimento de um é o 
decrescimento do outro, conforme já explicitado. 
 



Direcionam o An-Má os conceitos fundamentais da Medicina 
Acupuntural Moderna ou Medicina do Leste Asiático, como 

conceito de Ki e Ke; os Oito Princípios; As Cinco Substâncias 
Vitais; Padrões e Origem de Enfermidades; Tecidos sob o Ponto 

de Vista Oriental; Órgãos e Vísceras (Zang-Fu ou Zô-Fu); 
Meridianologia; Teorema dos Cinco Movimentos (Wou Xing Xin 

ou Luo ou Lo); Leis Emanadas do Teorema dos Cinco 
Movimentos: Lei Mãe-Filho, Lei Avô-Neto, Lei Marido-Mulher, 

Lei do Meio-Dia/Meia-Noite; Ciclo Dominante (Shen) e 
Destrutivo (Kô); Emoções e Psiquismo como Fatores de 

Patologia; Comportamento Psicossocial; Processo de 
Envelhecimento e Sabedoria; Meditação Zen e Meditação 

Espiritual; Simbolismo do An-Má;... O assunto An-Má é vasto e 
extensivo. 

 



Conclusão 

 O An-Má, tornou-se a viga mestra do antigo An-Mô 
desenvolvido pelos indianos e pelos chineses antigos. E não 
poderia ser diferente, onde o An-Má Moderno praticado pelos 
originários japoneses e okinawanos, bem como pelos coreanos, 
distingui-se muito do antigo An-Mô Xamanista. 
 



 Modernamente, os an-mamistas, pricipalmente os de 
Ryukyu (okinawenses), veneram a prática do An-Má, com 
muito respeito e espiritualidade, onde o organismo manipulado 
é sagrado, com todo respeito e consideração. Desrespeitar a 
Ética individual e a Moral social é um agravo psicossocial que é 
condenado pela comunidade toda. Isto se deve, porque 
estamos tratando da saúde como um todo. E qualquer desvio 
do an-mamista, dentro de suas atribuições de terapeuta; é 
condenado pela sua comunidade. 
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