
 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
CURSO PROFISSIONAL DE REIKI COMO MEDICINA 

COMPLEMENTAR 

4 níveis – 60 horas 

 

Certificada pela DGERT com certificado nº1603/2015 e Certificação Internacional pela 

IAOTH – International Association of Terapists 

Integrado no Sistema de Informação e Gestão de Oferta Educativa e Formativa - SIGO  
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 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Enquadramento: 

Reiki é uma terapia complementar, no âmbito das Terapias e Medicinas de Campo 

Bioenergético, na qual o Reiki está inserido segundo o conceito da NCCAM – National 

Center for Complementary and Alternative Medicine, que é uma Agência dos EUA, 

dedicada à explicação rigorosa sob o prisma da ciência, das Medicinas 

Complementares e Alternativas. 

Esta terapia é realizada através de um toque suave ou a uma curta distância do corpo 

do paciente, seguindo um rigoroso código de ética, sendo transmitida a “Energia 

Universal” (Reiki) para as zonas mais necessitadas da pessoa. Esta é uma terapia 

complementar, ou seja, trabalha em conjunto com todas as Medicinas e outras 

Terapias, nunca invalidando ou substituindo qualquer uma delas. 

Os terapeutas de Reiki estão enquadrados no CAE 86906 – Outras atividades de saúde 

humana e os seus Mestres Formadores com o CAE 85591. 
Nível de qualificação 3, que não se prende esta designação como sendo integrada no sistema nacional de 

qualificações, mas sim como uma designação que permita reunir os conhecimentos necessários para o uso 

da atividade. 

 

Perfil de Saída Profissional: 

O praticante Reiki é o/a profissional consciente da inter-relação com seus atos na 

prática das técnicas utilizadas, dotado de conhecimentos técnico-científicos e 

experiência formativa adequadas à sua integração no mercado de trabalho enquanto 

agente da ética e bem-estar. Significa isto que será um profissional capaz de analisar, 

avaliar e aplicar soluções de intervenção no exercício da sua profissão. 

 

Público Alvo e Pré-Requisitos: 

Jovens maiores de 18 anos em transição para a vida ativa e dos que já integram o 

mercado de trabalho sem o nível secundário de formação escolar e profissional. 

Adultos em situação de desemprego. O curso destina-se a todos os interessados, sem 

necessidade de conhecimento prévio ou ser da área da saúde, terapeutas, estudantes, 

profissionais de saúde, psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros, veterinários, 

fisioterapeutas, entre outros. 

 

Objetivos Gerais:  

Esta formação não tem apenas como objetivo a aprendizagem dos conceitos básicos do 

Reiki, mas visa um trabalho que a pessoa deve fazer sobre si própria tendo como base a 

vivência das práticas de Reiki. Este curso visa fornecer aos formandos, os 

conhecimentos e técnicas de Reiki que lhes permitam o exercício da atividade como 

praticantes e instrutores de Reiki. 
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Objetivos Específicos:  

No final da ação da formação os formandos devem ser capazes de em sala de formação, 

sem consultar o manual e com uma taxa de sucesso igual ou superior a 60% o 

formando deverá ser capaz de: 

Diferenciar de forma prática as diferentes técnicas de Reiki; 

Identificar de forma prática o código de ética; 

Reconhecer de forma oral, a importância do Autoconhecimento e Reiki; 

Identificar os diferentes tipos de símbolos, anatomia humana básica, práticas:  

Mostrar a importância do desenvolvimento da identidade do autoReiki e suas 

aplicações nos pacientes; 

Saber identificar os chakras e respetivos órgãos; 

Reconhecer a causa/efeito da emoção ligada aos sistemas do organismo; 

Aplicar num contexto de Medicina Complementar o conteúdo destes 3 níveis, mais o 

Mestrado. 

 

Metodologia:  

Presencial;  

Aulas teórico-práticas; Exercícios concretos na análise dos conteúdos; Trabalho 

individual e de grupo; Práticas em sala de aula com marquesa;  

 

Carga Horária da Formação:  

A ação total tem a duração de 60 horas - Curso organizado por 4 níveis  

 

Inscrições  

por grupo - limite 12 mínimo 5 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

NÍVEL 01 » NÍVEL BÁSICO DO REIKI - SHODEN | 10 HORAS 

Módulo 1 - O que é o Reiki e como se estrutura e sua ligação a Medicina 

Complementar 

1.1 Definições 

1.2  Princípios 

1.3  Reiki Ho estrutura 

1.4 O que o Reiki nos pode proporcionar e aos outros 

1.5  Princípios éticos e deontológicos 

1.6 OMS e a sua norma 

1.7  Gendai Reiki Ho – O que significa e sua aplicação 
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1.7.1. Lineage Power – O Poder da Linhagem  

1.7.2. Seminários, cursos, sintonizações dos níveis 

1.8  A Historia Reiki Ho 

1.8.1 Mikao Sensei Usui, fundador 

1.8.2 Os 5 princípios - 1ª Sintonização realizada pela Instrutora ou Professor ou Mestre 

1.9 História de Usui Reiki RyoHo 

1.9.1 Expansão do Reiki no Japão e no resto do mundo e suas linhagens de sucessão 

1.9.2. Introdução de Reiki no Oeste - Reiki Usui Shiki RyoHo-Reiki Usui Tibetano 

Módulo 2 - Princípios básicos do Reiki 

2.1 Byosen e Hibiki 

2.1.2 O uso das mãos 

2.1.3 Pontos Base 

2.1.4 Usando uma ou duas mãos - As 12 posições de base das mãos 

Módulo 3 - Reiki e tratamento orientado para outros 

3.1. Tratamento nós e os outros – As 4 posições básicas 

3.2 Desbloqueio Aura 

Módulo 4 - Reiki e a Medicina Complementar  

Resumo - Iniciação ao nível Shoden e exame  

************************************** 

NÍVEL 02 »  TÉCNICAS AVANÇADAS DO REIKI – OKUDEN | 20 HORAS 

Módulo 1 - Maratona Reiki   

1.1 2ª Sintonização e pratica desta técnica, com o aprendido nas posições básicas do 

nível 1. 

1.2 - REIKI Mawashi (círculo Reiki) 

1.3 - Nentatsu Ho (técnica para o tratamento de hábitos) 

1.4 – Byosen (scanner) 

1.5 - Reiji Ho – Intuitivo 
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Módulo 2 - Purificação de lugares – Técnica de Reiki 

2.1 Jakikiri Joka Ho (para cortar a energia negativa) 

2.1.1. Técnica para purificar ambientes 

2.1.2. A canalização de cristais e objetos Reiki 

2.1.3. A purificação da comida e bebida 

Módulo 3 - Reiki com animais e plantas 

3.2. Plantas, animais 

3.3. Água reparação com energia Reiki 

Módulo 4 - Técnicas de autopreparação e autocrescimento   

4.1. Kenyoku Ho ou "banho seco" 

4.2. Hikari no Kokyu Ho ou respiração luz 

4.3. Respiração GassHo 

4.4 Reiki chuveiro 

4.5. Respiração para o Chakra Kassei GiHo 

4.6 Os Chakras e suas funções na Medicina Complementar – Tabelas e exercícios 

4.7 – Nádis, Meridianos e Órgãos – atuação e relação anatómica com patologias 

Módulo 5 - Kotodomas e Simbolos do Reiki 

5.1. Simbologia Reiki 

5.2. Morfologia de símbolos e Kotodamas 

5.2.1. CHO KU REI  

5.2.2. SEI HE KI 

5.2.3. HON SHA ZE SHO NEN 

5.2.4 Aplicação e uso de símbolos na terapia 

Módulo 6 - Conexão entre as pessoas e símbolos 

Módulo 7 - A cura ao longo do tempo e espaço 

7.1 A cura à Distância 

7.2 A cura Regressiva 

7.3 Purificação de Karmas e traumas 
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7.4 Reviver momentos felizes do passado 

7.5 Curar o futuro 

Módulo 8 - Técnicas complementares Reiki 

8.1. Caixa e caderno 

8.2 – Reprogramação 

8.3. A energia desembarque 

Módulo 9 - Técnicas de cura tradicional 

9.1 Hara Chiryo Ho 

9.2 Gyoshi Ho 

9.3. Heso Chiryo Ho  

9.4. Seiheiki Chiryo Ho 

9.5 Outras técnicas Chiryo Ho; Uchi te Chiryo Ho; Oshi Chiryo Ho 

Módulo 10 - Cura Geral Reiki RyoHo tradicional: Koki Ho e Gyoshi: Nadete 

Chiryo Ho; Oshite Chiryo Ho: Uchite Chiryo Ho 

Módulo 11 - Purificação do sangue 

11.1 Joka Ketsueki Ho 

11.2. Hanshin Koketsu Ho 

11.3. Zenshin Koketsu Ho 

Módulo 12 - Técnicas de auto preparação e crescimento 

12.1. Hatsurei Ho  

12.2 Jiko Joka Ho 

12.3 Jiko No Saibo Ni Hikari Wo Okuru 

Resumo - Iniciação ao nível Okuden e exame  

************************************** 

NÍVEL 03 » O MESTRE INTERIOR – SHINPIDEN – O SÍMBOLO DO MESTRE E OS 

SISTEMAS NO CORPO HUMANO | 15 HORAS  

Modulo 1 - Introdução ao Shinpiden  

1.1 3ª Sintonização e pratica desta técnica 
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Modulo 2 - O símbolo do Mestre Dai Ko Mio – ativação e como utilizar 

2.1 A forma de ativar, definir o tradicional 

2.2 O uso supremo do símbolo 

2.3 Autopurificação com luz 

2.4 O Eu Superior e o Guia 

2.5 Conectar com a alta Dimensão 

2.6 Meditação com Reiki 

Modulo 3 - Medicina Complementar – Visão Holística 

3.1. Morfologia E Fisiologia Dos Ossos 

3.2. Sistema Esquelético – Cabeça e Coluna Vertebral 

3.3  Sistema Muscular – principais funções 

3.4  Sistema Nervoso – principais funções 

3.4.1 Funções básicas 

3.5 Sistema Digestivo – principais funções 

3.6 Sistema Cardiovascular – principais funções  

3.7 Sistema Respiratório – principais funções 

Modulo 4 - Conceção Holística Dos Processos De Saúde E Doença 

4.1 – A circulação de energia 

Resumo, exame. Inclui prática do formador na realização de uma anamnese com um 

voluntário 

************************************** 

NÍVEL 04 » O PROFESSOR GOKUIKAIDEN – O MESTRADO | 15 HORAS  

Módulo 1 - Introdução ao Gokuikaiden  

1.1 4ª Sintonização e prática desta técnica. 

Módulo 2 - O grande Mestre – Significado, prática e conduta 

2.1 Mestres, Professores, ou Instrutores treinam juntos 

2.2 Função do Mestre, Professor ou Instrutor 

2.3 Desenvolver a aprendizagem 
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2.4 As condições de trabalho do Mestre, Professor ou Instrutor de Reiki 

2.5 Pensamento de Gendai Reiki ho 

2.6 Compreensão da cura profunda 

Módulo 3 - Resumo Reiki ho e dicas para a autorealização 

3.1 As sintonizações 

3.2 A simbologia e o entendimento e os kotodamas 

3.3 Formas de preparações, ajustes e atitudes mentais 

Módulo 4- Mikao Usui Sensei e a essência do Reiki ho. Os progressos no sentido 

Satori 

4.1 Usui Sensei e sua chegada ao Reiki 

4.2 A metodologia de ensino Usui Sensei 

Módulo 5 - Sugestões para Professor, Mestre e ou Instrutor de Gendai Reiki ho 

Módulo 6 - Viver em Reiki 

6.1. Doença/Saúde e a Cura 

6.2. A Essência da energia de Reiki 

Resumo, exame final com 50 perguntas e prática de Mestre, professor ou Instrutor 

************************************** 

Investimento:  

650€ podendo pagar em prestações 

Desempregados (30%) – 455€ 

Avaliação quantitativa e qualitativa 

Condições de pagamento: Até ao final do curso o valor terá de estar liquidado, 

podendo pagar suavemente por mês, sendo 60€ o mínimo mensal. Inscrição de 100€ 

valor deduzido no total do curso. 

Duração:  

20 sessões (3 horas cada) - formato de 15 em 15 dias ou de 8 em 8 dias 

Certificado: Emitido pela SIGO Sistema de Informação e Gestão de Oferta 

Educativa e Formativa  

Atenção: a conclusão do nível 1, 2, 3 e 4 confere a prática como profissional de Reiki e 

será entregue a respetiva certificação. 
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Obrigatório:  

Apresentar declaração do IEFP como esta pessoa em situação de desemprego (a) no ato 

da inscrição 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Condições: Realizado em pequenos grupos, sendo que qualquer pessoa pode assistir a 

qualquer módulo, pagando o respetivo valor, sem obter o certificado. 

Certificados: será emitida a certificação com qualificação profissional pela 

SIGO/DGERT. 

Todos os níveis têm trabalho prático e exame 

Material didático: Entrega de manual | Apresentação em videoprojector | 

Condições do Espaço:  

Sala tipo "escola" 

Horários:  

Aulas pós-laboral - inclui fins de semana - variando as turmas de 15 em 15 dias ou 8 em 

8 dias 

Formadora:  

Na formação profissional a formadora Isabel Guimarães está homologada pelo IEFP, e 

pela IAOTH. Mestrado de Medicina Alternativa, Terapias Complementares e 

Naturopatia pela INESEM. Várias formações de Reiki desde 2009 com vários Mestres, e 

ainda Formação em Karuna Reiki, e a Norma da Associação Portuguesa de Reiki – 

Monte Kurama - NCPR (Curso Preparatório para Terapeutas de Reiki 

Escola certificada pela DGERT/SIGO  

Direitos e Deveres: 

Regulamento - consulte em: https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao-inicial-

e-continua 

Cancelamento da Inscrição:  

O candidato que se inscreva e desista antes do início do curso, deverá informar, por 

escrito ou via correio eletrónico para facesisabelguimaraes@gmail.com, no prazo 

máximo de 5 dias úteis antes do início do curso, a impossibilidade de frequência, 

garantindo assim neste enquadramento, a não perda do valor pago no ato da inscrição. 

Esse valor ficará para a próxima formação ou caso deseje seja aproveitado para um vale 

de oferta dos nossos serviços. Caso desista no decorrer da formação não será restituído 

o valor da inscrição nem as mensalidades efetuadas. 

https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao-inicial-e-continua
https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao-inicial-e-continua
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Nota: O formando ao iniciar o curso assina um contrato com várias cláusulas para 

ambas as partes assim como a referência da apólice de seguro pela parte da escola, no 

mesmo ficará com as informações legais da desistência no decorrer da formação com 

as devidas penalizações. 

OBRIGATÓRIO A INSCRIÇÃO - no valor de 100€ deduzido no valor total do curso. 

Favor preencher e enviar para o nosso e-mail com a respetiva documentação 

NIB 0033 0000 45342932271 05 - Millennium 

Aposte no seu futuro com uma formação profissional! 

 

A Direção 

Isabel Guimarães 

Gestora e Coordenadora Pedagógica 

Ana Cláudia Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


