
 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

AVANÇADA 
CURSO PROFISSIONAL EM ASTROLOGIA MÉDICA 

COMO 

PREVENÇÃO NO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

ENSINO Á DISTÂNCIA 

10 módulos 
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  

  



 

PÁGINA 1 

 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Astrologia » Formação Inicial - Perfil de saída profissional: 

O Consultor Astrológico é o/a profissional que será um técnico superior 

consciente da inter-relação com seus atos na interpretação do mapa 

astrológico, 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. 
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. Profissão de Astrólogo com a verba 13.16 da tabela anexa ao 

código de IRS, em Portugal 

 

Público Alvo e Pré-Requisitos: 

A todos os interessados com conhecimentos básicos de Astrologia. 

Assim como profissionais ligados a área da saúde e terapeutas. 

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

mercado de trabalho sem o nível secundário de formação escolar profissional, 

com vista à melhoria dos níveis de empregabilidade e de inclusão social e 

profissional; 

Adultos já integrados no mercado de trabalho, mas que buscam uma outra 

atividade complementar; 

Adultos em situação de desemprego; 

 

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. 

 



 

PÁGINA 2 

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 formandos poderem usar o 

mapa natal como GPS de causa/efeito de patologias herdadas e causadas pelo 

meio ambiente. 

Habilitando o formando a prática da profissão de astrólogo, baseado no Código 

de Ética e Deontologia Profissional da ASPAS-Associação Portuguesa de 

Astrologia. 

 

Metodologia:  

Ensino á Distância; Entrega do Manual em PDF por módulo: Entrega de 

Projeto Final 

Carga Horária da Formação: 

A ação total tem a duração de hora 30 horas - Curso organizado por 10 módulos 

– com 3 meses de duração para cada módulo, sendo ao ritmo do formando 

 

Inscrições  

Através de Ficha de inscrição e preenchimento de Guia de Entrevista 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

NÍVEL AVANÇADO | 30 HORAS 

Modulo 1 – Fundamentos da astrologia médica 

1.1 A história e seus fundadores 

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 

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 

http://www.associacaoportuguesadeastrologia.com/codigo-de-etica/
http://www.associacaoportuguesadeastrologia.com/codigo-de-etica/
http://www.associacaoportuguesadeastrologia.com/codigo-de-etica/


 

PÁGINA 3 

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 e plantas 

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

estações 

Modulo 5 – Patologia e relação com o zodíaco 

5.1 Patologia e a relação com os signos 

5.2 As síndromes 

5.3 Eneagrama 

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 

Modulo 8 – Código de Ética e Deontologia Profissional 

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

de Astrologia 

Modulo 9 – Analise de estrutura de Projeto de Investigação 

9.1 Anamenese 

9.2 Caso prático de diagnóstico 

9.3 Direcionamento da terapia 

Modulo 10 – Entrega de caso prático 

10.1 – Realização de Projeto de Investigação 



 

PÁGINA 4 

Investimento: 

Nível Avançado - 10 módulos cada 20€ (taxa em vigor incluído- emissão de 

fatura/recibo) 

Certificado: Emitido pela SIGO Sistema de Informação e Gestão de 

Oferta Educativa e Formativa  

Avaliação qualitativa –Entrega de Projeto de Investigação 

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

No mesmo link pode consultar: Estrutura/Prazos – Tutores – Confidencialidade 

e Certificação  

Certificado: Na conclusão do Curso, após a avaliação das competências 

adquiridas, sendo obrigatório a realização do trabalho de avaliação por cada 

nível e respetivas atividades e entrega de trabalho projeto final, será emitido um 

certificado profissional pela SIGO(entidade com o registo nº 14071), Profissão de 

Astrólogo com a verba 13.16 da tabela anexa ao código de IRS, em Portugal.  

Formadores:  

Na formação profissional a formadora Isabel Guimarães está homologada pelo 

IEFP, CAP e CCP, certificada internacionalmente em Consultoria Astrológica, 

Ética e CAP Internacional pela ISAR (Internacional Society for Astrological 

Research) - sendo a Diretora Global em Portugal, Presidente e Fundadora da 

Associação Portuguesa de Astrologia - Aspas, regida pelo Código de Ética e 

Deontologia Profissional.  

Nota: Temos vários Astrólogos com formação certificada, como tutores para 

lecionar alguns módulos. 

Favor preencher a Ficha de Inscrição e enviar para o nosso e-mail. 

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 

mailto:https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao

