
 

 

 

 

CURSO PROFISSIONAL EM ASTROLOGIA 

MÉDICA COMO PREVENÇÃO NO 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

 

 

VIA ZOOM – E-LEARNING 

10 módulos – 30 horas 

 

 



Certificada pela DGERT com certificado nº1603/2015 e Certificação Internacional 

pela ISAR – International Society For Astrological Research SIGO (nº 14071) - 

Integrado no Sistema de Informação e Gestão de Oferta Educativa e Formativa 

Curso intensivo integrado na formação continua com certificado nº 1603/2015 

DGERT, área certificada de Astrologia nº 999 e pela ISAR - a Certificação 

Internacional. 

Inserido na formação avançada. 

Duração 

30 horas 4 sessões 8 horas 

 

Público Alvo e Pré-Requisitos: 

A todos os interessados com conhecimentos básicos de Astrologia. 

Profissionais ligados a área da saúde e terapeutas. 

Interessados de forma geral.  

 

Objetivos Gerais: 

Este curso visa dotar os participantes de: 

Ligar os elos da mente/corpo/emoção e procurar relacionar a causa/efeito - Ação 

gera reação. 

As tendências dos astros registam somatizações e ajudam através do mapa natal 

a encontrar o diagnóstico. 

Mapa liga o corpo/mente/emoção e todas as situações da vida, os participantes 

serão capazes de identificar. 

A relação da Medicina Tradicional com a Complementar. 

 

Objetivos Específicos: 

Dar ao formando o conhecimento funcional da teoria e prática da Astrologia Médica 

como diagnóstico, bem como do seu contexto médico de acordo com o conteúdo 

programático. 



Habilitando o formando que pratica astrologia a direcionar para esta especialidade, 

assim como os participantes poderem usar o mapa natal como GPS de 

causa/efeito de patologias herdadas e causadas pelo meio ambiente. 

 

Metodologia: 

Online- Via ZOOM 

Exercícios concretos na análise de mapas astrológicos; 

Trabalho individual: 

Usar alguns mapas de participantes. 

 

Conteúdo programático: 

Modulo 1 – Fundamentos da astrologia médica 

1.1 A história e seus fundadores - Introdução 

Modulo 2 – Princípios de analise – Astrologia Tradicional 

2.1 A importância do uso das técnicas 

2.2 Padrão planetário composto pela ordem clássica dos planetas 

2.3 As casas em decumbiture 

2.4 Tipos Sanguíneos e sua relação com a personalidade e tipo de alimentação 

Modulo 3 - Regências anatómicas dos signos e ação biodinâmica dos 

planetas 

3.1 Três coisas principais consideradas no mapa de astrologia médico 

3.2 Tabela dos signos zodiacais – elementos e modalidades 

3.3 Partes do corpo regidas pelos signos são analisadas como EIXOS 

3.4 Partes do corpo correspondem com as casas 

Modulo 4 - A casa VII - Terapeuta e ou médico e a relação dos planetas com 

metais, minerais, vitaminas e plantas 

4.1 Partes do corpo correspondem com as casas, signos, ervas planetárias e 

estações, vitaminas, minerais 

4.2 Casa VII e a Casa XII 



Modulo 5 – Patologia e relação com o Zodíaco 

5.1 Patologia e a relação com os signos 

5.2 Os síndromes 

5.3 Eneagrama 

5.4 Planetas em casas 

5.6 Relação dos planetas em determinadas casas astrológicas 

5.7 Recomendação de acordo com o signo 

Modulo 6 – Anatomia Humana e os seus sistemas 

6.1 Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital relação com os 

planetas 

6.2 Sistema nervoso central 

6.3 Glândulas e Chakras 

Modulo 7 – Visão Holística e relação bioenergética 

7.1 Termo Holístico 

7.2 Terapia bioenergética 

7.3 Conceção do Corpo Holístico 

7.4 Analises ao sangue - Básico 

Modulo 8 – Código de Ética e Deontologia Profissional 

8.1 Código de Ética e Deontologia Profissional da Aspas- Associação Portuguesa 

de Astrologia 

Modulo 9 – Técnicas avançadas de possível diagnósticos 

9.1 – Ligação com os trânsitos de determinados planetas e sua relação com 

Retorno solar e respetivas progressões secundarias 

Modulo 10 – Prática efetiva – Caso real e avaliação - entrega projeto 

10.1 Anamnese 

10.2 Caso prático de diagnóstico 

10.3 Direcionamento da terapia 

 



Formadora: Isabel Guimarães 

 

Inscrição: 

Obrigatória e solicitamos o envio da Ficha de Inscrição para o email 

facesisabelguimaraes@gmail.com - de forma a gerirmos a formação e garantir os 

requisitos. Caso não consiga fazer o download solicite a respetiva Ficha de 

Inscrição 

Pagamento de 25€ de inscrição para o NIB 0033 0000 45342932271 05 

Limite de inscrições ao espaço existente 

Investimento: 

180€ (+a taxa em vigor) | 

Membros da Aspas: 10% desconto 

Desempregados: 20% desconto 

Alunos Faces 15% 

Nota: Descontos não acumuláveis 

Condições de pagamento: Em 4 Faces 

Certificado: 

Emissão de certificado profissional  

Envio da Ficha de Inscrição para o nosso email: facesisabelguimaraes@gmail.com 

Temos permanente esta formação na modalidade do ENSINO A DISTANCIA, 

podendo começar quando quiser ao seu ritmo, sem obrigações de horários ou 

aguardar que criemos grupos para podemos ter nossa formadora disponível via 

Online. 

https://www.facesisabelguimaraes.com/isabel-guimaraes
https://www.facesisabelguimaraes.com/astrologiaformacaoprofissional

