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Um médico de família encontra um novo paciente que se queixa de dores 

de cabeça frequentes, rigidez nas costas e agora está preocupado com os 

frequentes episódios de gripe e tosse. O paciente usa uma variedade de 

ervas e tem visto um acupuntor, sem melhorar muito. Está cada vez mais 

preocupado com os seus sintomas e quer usar o seguro de saúde para 

cobrir eventuais custos adicionais de tratamento. Motivado por tais 

práticas usadas por muitos dos seus pacientes, o médico tornou-se mais 

interessado pelo uso de ervas e práticas não convencionais de saúde, dos 

seus pacientes. Mas ela é incapaz de sugerir qualquer uma dessas opções 

por causa de sua falta de conhecimento. Em vez disso, ela oferece 

medicação ao paciente e um exame físico numa terapia de referência, 

sugerindo análises e um raio-x ao peito para tranquilizar o paciente sobre 

a tosse. A médica deixa a consulta, frustrada, tanto pela deceção óbvia 

do seu paciente pelo seu limitado conhecimento sobre a medicina 

complementar, e por seu próprio reconhecimento que a medicina 

convencional tem pouco a oferecer. 

Como médico de família e um educador de médicos, simpatizo com as frustrações desta médica. 

Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. O campo de expansão de Medicina Integrativa 

tem aumentado as expectativas dos pacientes, introduziu muitas técnicas novas, e exigiu um 

corpo crescente de literatura para digerir. Muitos praticantes, anteriormente não familiarizados 

com esse campo estão agora interessados em compreender os conceitos básicos e usar terapias 

adequadas. O desafio para muitos de nós é como começar. Ao contrário de outros campos 

clínicos, um currículo maduro e acessível ainda não existe. 

Os pacientes com problemas de saúde e um desejo por terapias inovadoras, enfrentam desafios 

semelhantes com a Medicina Integrativa. Eles têm uma gama imensa de opções e, assim como 

seus médicos, muitas vezes falta a experiência e conhecimento para escolher a 

melhor terapia para a sua condição. Quando os médicos se deparam com as incertezas das 

opções terapêuticas, tendo pouca base para uma preferência, eles contam com os tratamentos 

mais seguros que oferecem o máximo de controlo para o paciente. O paciente pode monitorar 

a frequência e potência da intervenção para maximizar o tratamento e evitar 

efeitos secundários.  



Reiki é uma terapia que atende a esses critérios, e é talvez a melhor introdução aos pacientes 

dos efeitos de uma terapêutica ligada à Medicina Integrativa. Com o primeiro tratamento os 

pacientes, geralmente, sentem-se melhores. Mais importante, como um tratamento 

autoadministrado, eles entendem um princípio fundamental de Medicina Integrativa: os 

pacientes percebem que têm a capacidade de se ajudar a se sentirem melhor e terem um papel 

crucial na sua própria cura. 

 

Os médicos que usam Reiki também se beneficiam do efeito de autocuidado. O Departamento 

de Medicina Familiar no Centro Médico Beth Israel fez da Medicina Integrativa uma parte do 

currículo para os seus residentes desde a criação do programa em 1994. Desde então, a 

faculdade tem tentado identificar a melhor maneira de introduzir estas abordagens para os 

residentes já exigindo experiência de formação. Alguns princípios básicos, bem conhecidos da 

teoria da aprendizagem de adultos, têm surgido: iniciar com abordagens que os alunos podem 

usar (em si, para a família e amigos) e foco em atividades experienciais mais do que a teoria ou 

a prática didática. Descobrimos que a cura através da energia sutil é muitas vezes uma tarefa 

difícil para praticar a ensinar e mais desafiador do que o ensino de ervanária ou exercício físico. 

Este é o lugar onde o valor de Reiki, não apenas como uma arte de cura mas também como uma 

ferramenta de ensino que pode ser inestimável. 

 

Talvez mais do que qualquer uma das outras disciplinas de cura energética, o treino de Reiki 

pode combinar a "experiência sentida" com conceitos de teoria e uma valorização do espírito. 

Um dos autores que ensinou Reiki para os nossos residentes e professores proporcionou uma 

introdução útil para a cura e a valorização da sua conexão com a energia sutil e com o espírito. 

O artigo de Pamela Miles e Gale True (ver páginas 62-72) fornece um resumo claro e abrangente 

da Prática de Reiki. Os autores guiam-nos através da história e desenvolvimento do Reiki como 

uma tradição de cura originária do Japão, por um talentoso, curador perspicaz, que integrou 

práticas espirituais com artes marciais. Como muitas tradições de cura não-ocidentais, o Reiki 

foi divulgado por profissionais que enfrentaram o desafio da tradução cultural e precisavam de 

comunicar num novo idioma, mantendo os conceitos originais. Como Miles e True enfatizam, o 

Reiki foi criado como uma prática espiritual e não simplesmente uma intervenção de cura. 

Usando Reiki apenas como uma técnica de cura, sem desenvolver a sua componente espiritual 

através dos autotratamento regulares, limita o completo potencial terapêutico do Reiki. O artigo 

destaca a importância do autotratamento como "Fundação" do Reiki. Usando Reiki em si 

mesmos, os profissionais de cuidados da saúde, não só beneficiam diretamente dos efeitos da 

sua terapêutica mas também eles serão capazes de descrever o efeito do Reiki de forma mais 

eficaz aos seus pacientes. Esta experiência direta permite que o médico possa explicar os efeitos 

de Reiki de uma forma semelhante ao de um médico, que tem filhos, possa explicar uma 

recomendação para o pai de uma criança a ser tratada. Além disso o autotratamento é um dos 

pilares da Medicina Integrativa. A Medicina Integrativa através da sua literatura, conferências e 

na prática, enfatiza que o tratamento do paciente ou cliente inicia-se com o agente de cura. 

Na verdade, a cura no seu sentido mais profundo, promove o valor do autocuidado. 

Para muitas condições de saúde complexas ou crónicas, o uso de um praticante de Reiki 

experiente, é necessário. Miles e True descrevem como identificar um praticante de Reiki 

competente pela profundidade da sua formação, estilo de comunicação com os pacientes, 

e autoprática. Além dessas recomendações, eu sugiro questionar sobre o tempo esperado da 



resposta terapêutica, o que pode variar a partir de um sentido geral da sensação de bem-estar 

até uma resolução de sintomas específicos. Este pedido pode ajudar a evitar ambiguidades 

sobre a duração e frequência do tratamento. Também pode servir para esclarecer as  

expectativas do paciente e do médico assistente. 

É importante reconhecer que os praticantes experientes de Reiki, muitas vezes não têm 

formação clínica convencional. A longa duração de formação Reiki é preferida e a experiência 

estendida no uso de energia sutil e prática espiritual muitas vezes envolve escolhas diferentes 

das de um clínico treinado de uma forma convencional. Critérios de formação mais convencional 

e credenciamento não existe para Reiki. Consequentemente, temos de confiar na experiência 

para avaliar a competência e o julgamento de um Praticante de Reiki. O atual desenvolvimento 

precoce de integração do Reiki para o sistema de saúde não deve ser tomado como uma barreira 

para o uso do escopo total do praticante experiente de Reiki. Como a Medicina Integrativa 

exerce a sua influência sobre o atendimento na saúde, as atuais restrições das disciplinas de 

cura não regulamentados precisam de uma reforma; as suas inestimáveis e ímpares 

contribuições, não devem ser marginalizadas. 

 
Os autores também abordam as questões práticas da aplicação de Reiki na nossa sociedade. A 
ciência médica exige uma explicação coerente com as suas crenças e uma completa 
literatura de pesquisa para justificar a sua aceitação. 
 

As terapias energéticas enfrentam grandes desafios para demonstrar a sua validade. Embora a 

pesquisa futura deva esforçar-se para sugerir mecanismos para ajudar a nossa compreensão, o 

ato de cura usando Reiki só pode ser compreendido através do ato em si. Certas práticas 

médicas, em especial aquelas que utilizam energia, exigem uma forma diferente de conhecer 

[saber, vivenciar]. 

 

Talvez esta diferença em saber é como aquela do inconsciente introduzida pela psicanálise. A 

aceitação do inconsciente ocorreu ao longo de um prolongado período de tempo à medida que 

o seu impacto se espalhou por toda a sociedade numa infinidade de formas. Pode ser uma outra 

geração que traga com sucesso as influências da energia, do espírito e do corpo, quando 

a explicação de Reiki é revelada. Além disso, a avaliação clínica do Reiki desafia os nossos 

padrões atuais de avaliação. A pesquisa clínica nesta área precisa expandir a nossa definição de 

resultados, para incluir a experiência sentida pelo paciente e o impacto no relacionamento 

terapêutico. Além disso, o processo terapêutico atual, que se baseia na ligação única entre 

curador e paciente não pode ser reduzida a modelos de avaliação cega. Esta revista tem 

publicado artigos sobre as limitações dos ensaios clínicos aleatórios. Devido a estas limitações, 

outros métodos devem ser desenvolvidos e aplicados. O uso de narrativas clínicas detalhadas e 

medidas qualitativas, que são muitas vezes parte de uma pesquisa psicossocial, devem ser 

encorajadas a ajudar-nos a usar o Reiki e outras terapias da medicina complementar de forma 

mais eficaz. 

 
Dos vários sistemas de cura que a Medicina Integrativa oferece ao praticante iniciante, que 
esteja interessado, Reiki pode ser o melhor para começar. Autotratamento, técnicas simples, 
uso de energia e espírito -  Reiki introduz o praticante a elementos essenciais da Medicina 
Integrativa e a sua capacidade para fazer até o médico mais orientado convencionalmente, ser 
mais eficaz e compassivo. Estes são tempos excitantes para a Medicina Integrativa por haver 



uma crescente aceitação na medicina tradicional. No entanto, permanecem obstáculos no 
desenvolvimento de pesquisas convincentes, programas de treino que possam demonstrar a 
competência e sistemas de reembolso [seguros] que garantam adequado acesso [à terapia]. 
Curiosamente, a medicina convencional tem igualmente estas barreiras. A Medicina 
Integrativa tem um potencial além da aceitação. Pode influenciar a direção dos cuidados de 
saúde e da própria saúde pública. Ela desafia pressupostos básicos e sugere novas opções; 
razões que levaram muitos de nós a ficarem interessados nestes domínios, em primeiro lugar. 
Reiki transforma as pessoas que o usam. A Medicina Integrativa pode transformar o sistema 
que desafia. 
 
 
 

Notas da Associação Portuguesa de Reiki 
Este artigo deve ser encarado com bastante seriedade por parte dos Mestres e Terapeutas 
de Reiki. Ele indica-nos vários aspetos: 

1. A correlação do Reiki com a Medicina Integrativa 
2. O enquadramento do Reiki 
3. A necessidade de experiência e a validade da formação 
4. A responsabilização 
5. A necessidade de a ciência encontrar novos instrumentos de avaliação 
6. Os benefícios que o Reiki traz a quem os pratica 
7. A experiência que o pessoal médico deve ter, para poder também recomendar 

 
Um praticante que queira ter uma aproximação profissional, deve ter experiência – tempo 
e vivência. São muitos os tipos de situações a lidar que requerem o nosso próprio 
crescimento pessoal, além do crescimento como Ser (espiritual). Situações exigente não 
devem ser menosprezadas e o atendimento ao utente e cliente deve ser mais elaborado. 
Aconselhamos também a leitura e prática do código deontológico e da NP-TCR01. 
 
Tradução: João Magalhães, Associação Portuguesa de Reiki 
www.associacaoportuguesadereiki.com 
 

 


