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RESUMO 

Enquanto pessoas e estudantes, fomos constatando a importância da utilização de 

terapias complementares no Cuidar-Curar em Enfermagem e fomos, de igual modo, 

tomando consciência de que às capacidades, às habilidades e aos conhecimentos 

exigidos para uma actuação eficaz do enfermeiro, ainda não é dado o ênfase que seria 

desejado às terapias complementares, nomeadamente no domínio do enfermeiro 

terapeuta e no ensino curricular destes conteúdos. Assim, pretendemos identificar 

contributos para a compreensão do Reiki, como Terapia Complementar, na dinâmica do 

paradigma emergente. 

Como metodologia, partimos da questão geral de investigação: O Reiki pode constituir-

se como uma terapia complementar em enfermagem? Sendo que daqui decorrem as 

questões: Qual a opinião do Mestre de Reiki sobre a prática de Reiki na totalidade da 

pessoa? Qual a importância atribuída ao Reiki por quem o pratica? O novo paradigma 

de enfermagem contribui para a implementação do Reiki como terapia complementar na 

prática dos cuidados de enfermagem? 

Como objectivo geral definimos: Compreender o Reiki, como Terapia Complementar, 

na prática dos cuidados em Enfermagem. Como objectivos específicos definimos: 

Descrever o Reiki enquanto terapia complementar na prática do cuidado em 

enfermagem; Descrever a opinião de um grupo de praticantes de Reiki, de um Mestre de 

Reiki e de um Enfermeiro que o pratique, acerca desta terapia e da sua integração na 

enfermagem; 

O estudo que se segue é qualitativo descritivo. Foi utilizado como metodologia de 

colheita de dados a entrevista semi-estruturada, sendo aplicadas os instrumentos de 

colheita de dados: o grupo de focos (quatro sujeitos do sexo feminino, que praticam 

Reiki há mais de seis meses), e ainda uma entrevista semi-estruturada a um mestre de 

Reiki e a um enfermeiro que pratique Reiki. 



Em relação à análise de dados esta irá ser realizada à priori em 4 categorias que se 

relacionam com o metaparadigma de enfermagem, ou seja, pessoa, saúde, enfermagem 

e ambiente. Cada paradigma perspectiva uma visão própria diferente do homem e da 

disciplina de enfermagem, então, os paradigmas, de acordo com as diferentes teorias 

que suportam, também definem de forma mais ou menos explicita os conceitos acima 

referidos. Estes quatro conceitos e as suas inter-relações e/ou surgimento de sub 

categorias e sub-sub categorias, constituem um fulcro da construção e análise de todos 

os paradigmas. Eles orientam para a apreciação continuada que terá de estar subjacente 

na interacção do enfermeiro/pessoa.  

Em resumo da categoria Pessoa, destacam-se cinco subcategorias, por nós definidas 

posteriormente: Consciência, Dimensão Espiritual, Ligação Intencional, Crescimento da 

Pessoa. No sumo da categoria Ambiente sobressaem três subcategorias: Energia 

Universal, Energia Positivas e Energias negativas. Na categoria Saúde evidenciam-se 

duas subcategorias: Potencial de Cura e Escolha de Valores. Na categoria Enfermagem 

destacam-se quatro subcategorias: Evidência Científica, Enfermeiro como Terapeuta, 

Exercício Profissional, Procedimento do Técnico de Reiki. Por sua vez, no interior da 

subcategoria Exercício, encontramos três Sub Subcategorias que são Continuidade dos 

Cuidados, Cuidados Complementares e Benefícios. Na Subcategoria Procedimento de 

Reiki ramificamos em duas Sub Subcategorias: Aplicação da Técnica e Consentimento 

do Cliente. 

Tendo em conta a leitura global dos dados dos entrevistados podemos após a sua análise 

destacar os resultados obtidos relativamente às duas questões elaboradas no início do 

estudo. 

Em resposta à nossa primeira questão de investigação, verifica-se que os sujeitos 

identificam que a energia universal unificada no ser vivo representa a energia Reiki, 

sendo unânimes na identificação do corpo, como corpo energético, sob influência de 

uma energia acessível a qualquer pessoa, inerentemente importante às suas vidas. Nota-

se a importância atribuída ao Reiki, porque os sujeitos são unânimes em confirmar a 

existência de uma energia cósmica universal que faz parte de todos nós, enquanto 

pessoas. Por outro lado também evidencia-se que estes reconhecem que o Reiki actua de 

acordo com a força espiritual de cada pessoa, sendo que a sua capacidade de actuação 

depende da vontade própria, do consentimento individual  



Em relação à segunda questão, realça-se que todos os sujeitos consideram importante a 

implementação do Reiki como terapia complementar nos cuidados de saúde. Com efeito, 

parte desta grande questão tem significativa resposta pelos sujeitos deste estudo, ao 

estenderem a aplicação do Reiki à Saúde e, implicitamente à Enfermagem.  
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INTRODUÇÃO 

Na efectividade de um curso de Licenciatura em Enfermagem desenvolvemos 

aprendizagens, que nos permitiram adquirir conhecimentos básicos para a 

consciencialização, da nossa responsabilidade pela saúde individual das pessoas 

integradas na família e na comunidade que, de alguma forma, nos facilitam a prestação 

de cuidados à Pessoa que necessita de ajuda em saúde, de uma forma geral. 

Reconhecemos, pois, a necessidade de identificar os seguintes princípios orientadores 

que vão de encontro aos princípios guia destacados por Carvalhal (2005), em manual de 

estágio:  

- “A enfermagem é uma área do saber em desenvolvimento e uma profissão autónoma”; 

- “A responsabilidade fundamental do Enfermeiro é ajudar a Pessoa a promover a saúde, 

prevenir a doença, recuperar a saúde e aliviar o sofrimento”; 

- “O raciocínio crítico e a capacidade de resolução de problemas são essenciais ao 

Enfermeiro para intervir com competência”; 

- “A participação activa no processo de formação aumenta as probabilidades de 

aprendizagem”; 

- “O Cuidar é a essência de Enfermagem e necessita de estar presente em cada acto do 

Enfermeiro”. 

Tendo isto em conta, o plano de estudos do curso de licenciatura em Enfermagem prevê 

a inclusão, no seu 4º ano, de uma monografia que contribua para o desenvolvimento de 

capacidades nos formandos na elaboração de trabalhos de investigação. 

Partindo da nossa formação no contexto clínico, como Estudantes e Pessoas, fomos 

constatando a importância da utilização de terapias complementares no Cuidar em 

Enfermagem e fomos, de igual modo, tomando consciência de que às capacidades, as 

habilidades e os conhecimentos exigidos para uma actuação eficaz do enfermeiro, ainda 
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não é dado o ênfase que seria desejado às terapias complementares, nomeadamente no 

domínio do enfermeiro terapeuta e no ensino curricular destes conteúdos. 

Segundo Hesbben (2001), nem sempre é fácil precisar as características da enfermagem 

de tal modo elas são vastas, às vezes pouco nítidas e, sobretudo, pouco sistemáticas e 

despretensiosas. Sendo qualquer tentativa de descrição exaustiva de enfermagem é, pela 

sua própria natureza, votada ao insucesso.  

De acordo com Weller (2004:154), enfermagem é uma profissão em que se 

desempenham as funções de uma enfermeira(o). Em Portugal, de acordo com o decreto 

de lei 161/96 de 4 de Setembro, “Enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem 

como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao 

longo do ciclo vital, e aos grupos em que ele está integrado, de forma que mantenham, 

melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional, tão rapidamente quanto possível”. 

Enquanto prestadores de cuidados, as enfermeiras e os enfermeiros, tal como os seus 

colegas da equipa multidisciplinar, praticam o cuidar em todas as suas dimensões. 

Sendo assim, para além dos aspectos puramente cuidativos comuns a todos os 

intervenientes da equipa, não pode ter-se do exercício da enfermagem uma imagem 

restrita a actividades e a tarefas, o cuidar envolve todos os enfermeiros uma vez que 

esse cuidar é a intenção comum (Hesbeen, 2001). 

Segundo Sampaio (s/d:193) citado por Mendes et al (2003), a Organização Mundial de 

Saúde em 1946, definiu saúde como “ um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas ausência de doenças e enfermidades”. Apesar do sentido 

multidimensional, esta definição de saúde tem sido colocada em questão pelo seu 

absolutismo e pelo seu carácter estático, ao não incluir os aspectos adaptativos da 

pessoa face aos seus problemas. A noção de bem-estar é influenciada pelos padrões 

pessoais e sociais pelo que os processos adaptativos em situações iguais diferem de 

pessoa para pessoa. Na mesma pessoa estabelecem-se processos diferentes de cura, de 

acordo com a oferta tanto de terapias tradicionais como de terapias complementares. 

Segundo Sousa (1999:27), “as terapias complementares são aquelas que são levadas a 

cabo em simultâneo com as terapêuticas convencionais e, no caso de nada mais haver a 
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fazer em tratamento convencional, são feitas em complemento sendo, geralmente não 

invasivas.” 

De acordo com Weller (2004:444), a definição de terapias equivale de maneira simples 

e concisa ao tratamento de doenças. Quanto a complementar define como: “referente ao 

que completa ou torna perfeito”. A autora (2004: 101) chega mesmo a dar um exemplo 

a preceito de Terapias complementares como sendo “uma série de tratamentos, 

incluindo ioga, reflexologia, homeopatia, acupunctura, Reiki, entre outros, (Anexo II) 

que podem ser combinados com a medicina tradicional.” 

Neste trabalho de investigação, iremos aprofundar a terapia complementar, o Reiki. 

Segundo Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), o Reiki é uma palavra de 

origem japonesa que significa Energia Vital Universal para estabelecer o equilíbrio 

energético do indivíduo, consigo próprio e com o meio que o rodeia. Permite um 

desenvolvimento pessoal, intensificando os processos intelectuais, criando condições 

favoráveis a um auto-conhecimento e a uma maior abertura ao exterior e a tudo o que 

nos rodeia. Aumenta a sensibilidade a uma série de “pormenores” que antes não eram 

valorizados e facilita a tomada de consciência sobre o organismo. Reconhece aquilo que 

está a provocar o desequilíbrio e consequentemente a doença, permitindo proceder às 

mudanças consideradas necessárias.  

JUSTIFICAÇÃO PESSOAL  

Este trabalho surgiu do interesse e curiosidade de todos os elementos do grupo pelas 

terapias complementares, nomeadamente após a realização de um trabalho sobre estas 

durante o seminário de Psiquiatria. Desta forma, ficamos sensibilizadas e interessadas 

em explorar esta temática abordando em particular o Reiki na prática do cuidar em 

enfermagem. 

Alguns elementos deste trabalho de investigação, já tinham anteriormente 

experimentado algumas terapias complementares, inclusive o Reiki, e pretendem 

continuar a aprofundar e a aplicar as suas experiências no dia a dia e no futuro da sua 

vida profissional. 

De uma maneira geral, ambicionamos assim, contribuir para o conhecimento do Reiki 

como uma terapia complementar na prática do cuidar em enfermagem, na promoção da 
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saúde, e deste modo, motivar os enfermeiros para esta temática desenvolvendo um 

Cuidar holístico. 

 Uma das vertentes da nossa missão é contribuir para a nossa formação enquanto 

estudantes e Pessoas competentes não só nas dimensões do saber, saber-fazer e saber-

estar, mas também nas dimensões das atitudes e relacionamentos inter-pessoais.  

JUSTIFICAÇÃO CIENTIFICA 

Dada a nossa preocupação inicial em conhecer, o universo de terapias complementares 

no nosso contexto espaço-temporal, procedemos a realização de pesquisas na Internet, 

nomeadamente em motores de busca como Google, sendo que destas não obtivemos 

dados relevantes que nos satisfizessem as necessidades, sob as quais orientaríamos o 

nosso trabalho. Com efeito, não tínhamos bem definido qual deveria ser a terapia pela 

qual iríamos incidir. Concordamos assim prosseguir a pesquisa das terapias disponíveis, 

para destas escolher uma, relativamente a um universo, que é o nosso, enquanto 

estudantes, através de entrevistas exploratórias, realizadas no contexto da ilha Terceira 

(Anexo I). De acordo com estas entrevistas, verificámos que a terapia mais procurada 

pela população terceirense é o Reiki. 

Segundo Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), desde 1962 o Reiki é 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, como prática de terapêutica que 

contribui para o bem-estar da humanidade. 

Segundo Krapp (2004), é um facto científico que, de dia para dia, vemos aumentar o 

número de pessoas que escolhem algumas das terapias complementares, ou não 

convencionais, que em muitos casos curam e, noutros, completam as técnicas médicas 

ortodoxas. De acordo com o mesmo, o interesse pelas medicinas complementares teve 

um grande crescimento nos últimos anos. De facto, na contemporaneidade, a 

necessidade de preservar a nossa saúde e de participar no nosso próprio bem-estar físico, 

psíquico e espiritual leva-nos a procurar os procedimentos terapêuticos que fazem uma 

abordagem global da saúde e que procuram as diferentes causas que determinam o 

desequilíbrio orgânico começando, por vezes, pelo mais simples. 

Segundo Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), em Portugal começam a 

existir instituições de saúde que valorizam o Reiki e técnicas semelhantes, estando a ser 
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dados os primeiros passos na sua integração na prática normal. É útil não só para quem 

está doente mas também para os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros 

ajudando-os a tomar consciência dos seus sentimentos e limitações perante os que 

cuidam. 

De acordo com Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003) citado por Martha 

Rogers (s/d:194), na sua teoria do “Ser Humano Unitário” enquadra a necessidade de 

inovação e mudança nas práticas de enfermagem e a utilização de técnicas não invasivas, 

com a finalidade de humanizar os cuidados, promover a saúde e o bem-estar do ser 

humano, sendo o toque uma forma efectiva de terapia ao permitir trocas de energia entre 

todos os seres humanos e o ambiente.  

De acordo com Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003) citado por Hellene 

Lazure (1994), o desenvolvimento da relação de ajuda, pode ser ampliado quando se 

recorre a técnicas como o Reiki já que este tem a capacidade de aumentar a 

sensibilidade do terapeuta às diversas informações fornecidas pelo cliente, 

principalmente as que este expressa por outros meios que não a linguagem verbal. 

Através do Reiki o enfermeiro desenvolve as características necessárias à boa aplicação 

da relação de ajuda, mantém o seu equilíbrio emocional, consegue “dar-se” sem se 

“entregar”. O relacionamento enfermeiro/cliente é reforçado e o próprio cliente tem 

maior facilidade de discernimento, conseguindo reorganizar os seus pensamentos e 

transmiti-los de uma forma mais perceptível para os outros e para si próprio. 

Segundo Fortin (1999), refere que a investigação tem como ponto de partida uma 

situação considerada como problemática, isto é, que nos causa inquietação, e que, por 

consequência exige uma melhor compreensão do domínio observado.  

Comentando Colliére (2003), uma profissão consciente dos seus deveres deve levantar 

questões que mereçam suscitar pesquisas, estar disposta a permitir investigações 

referentes à sua actividade, e fazer passar à prática o objecto das suas investigações.  

Segundo Polit e Hungler (1995), a questão de investigação tem importância para o 

estudo, para o avanço dos conhecimentos em enfermagem, na prática e na teoria. Em 

conformidade com Fortin (1999), a questão de investigação decorre directamente do 

objectivo e especifica os aspectos a estudar, logo de um modo geral temos: 
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 O Reiki pode constituir-se como uma terapia holística complementar em 

enfermagem? 

E de um modo, específico, temos: 

 Qual a opinião do Mestre de Reiki sobre a prática de Reiki na totalidade da 

pessoa? 

 Qual a importância atribuída ao Reiki por quem o pratica? 

 O novo paradigama de enfermagem contribui para a implementação do Reiki 

como terapia complementar na prática dos cuidados de enfermagem? 

De acordo com Fortin (1999), o objectivo de estudo é um enunciado declarativo, que 

precisa a orientação da investigação segundo o nível dos conhecimentos estabelecidos 

no domínio em questão. Consideramos o nosso objectivo centrado num nível de 

conhecimento I, porque, e em consonância com a mesma autora, o nível I, aplica-se 

quando o objectivo é denominar ou descrever. O objectivo do trabalho de investigação é 

o seguinte: Compreender o Reiki como terapia complementar na prática dos cuidados 

em enfermagem: 

 Descrever o Reiki enquanto terapia complementar na prática do 

cuidado em enfermagem; 

   Descrever a opinião de um grupo de praticantes de Reiki, de um 

Mestre de Reiki e de um Enfermeiro que o pratique, acerca desta 

terapia e da sua integração na enfermagem 

Na primeira parte do estudo, apresentamos um enquadramento teórico centrado numa 

revisão de literatura, onde procuramos reflectir sobre algumas temáticas como: 

Paradigma Emergente de Enfermagem, Caracterização das Terapias Complementares e 

o Reiki. 

Pretendemos assim ir de encontro ao que Polit e Hungler (1995) definem como revisão 

escrita da literatura, proporciona aos leitores um background para a compreensão do 

que já foi aprendido sobre um assunto, esclarece o significado do novo estudo, tem uma 

função integradora e facilita o acumulo de conhecimento. 
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Na segunda parte do estudo, descrevem-se a opção metodológica que surgem na 

sequência do tipo das actividades que pretendemos pôr em prática, tratamento e análise 

dos dados, assim como, apresentamos a sua análise e discussão. 
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1 – O PARADIGMA EMERGENTE DE ENFERMAGEM 

De acordo com Brennan (1987), à proporção que progride o nosso conhecimento, há 

sempre a descoberta de novos fenómenos. Postulam-se teorias novas, mais amplas, 

baseadas geralmente no conhecimento anterior. O processo de encontrar novas maneiras 

de descrever novos fenómenos é sempre um processo que nos dilata as perspectivas, 

desafiando a nossa forma actual, limitada, de pensar sobre a natureza da realidade física. 

Todo este capítulo mostra que a visão científica da realidade e o novo paradigma de 

enfermagem sustentam a ideia de que somos compostos de campos de energia e que 

todas as coisas estão interligadas, o que corresponde a uma experiência holística da 

realidade. 

1.1. COMPREENSÃO DO CORPO PÓS-MODERNO/TRANSPESSOAL 

A física de Isaac Newton, que se estendeu deste o século XVII até ao século XIX, 

descreveu um universo composto de blocos fundamentais de construção, denominados 

átomos. O enorme sucesso do modelo mecanicista de Newton levou os físicos do início 

do século XIX a acreditarem que o universo, com efeito, era um imenso sistema 

mecânico que funcionava de acordo com as leis de movimento de Newton, encaradas 

como as leis básicas da natureza, e considerava-se a mecânica newtoniana a teoria 

definitiva dos fenómenos naturais. Tudo podia ser descrito objectivamente, ou seja, 

todas a reacções físicas tinham uma causa física. Ainda não se conheciam as interacções 

da energia e da matéria (Brennan, 1987). 

Em 1905, Albert Einstein publicou a sua Teoria Especial da Relatividade e fez em 

pedaços todos os conceitos principais da forma newtoniana de encarar o mundo ao 

compreender a matéria e a energia com características intercambiáveis. A massa nada 

mais é do que uma forma de energia. Os nossos corpos são energia (Idem). 

Da mesma forma, no alvorecer do século XIX, descobriram-se novos fenómenos físicos, 

que não podiam ser descritos pela física de Newton. O descobrimento e a investigação 
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de fenómenos electromagnéticos levaram ao conceito de campo. Definia-se o campo 

como uma condição do espaço capaz de produzir uma força. Entretanto, Michael 

Faraday e James Clerk Maxwell entenderam ser mais apropriado usar um conceito de 

campo e dizer que cada carga cria uma “perturbação” ou uma “condição” no espaço à 

sua volta, de forma que a outra carga, quando presente, sente uma força (Idem). 

Concordando com a autora identificou-se, assim, o nascer de um conceito de universo 

cheio de campos criadores de forças, que interagem umas com as outras. Surgia, então, 

uma estrutura científica com a qual podíamos começar a explicar a nossa capacidade de 

influir uns nuns outros (Idem). 

Afiançam os físicos que a matéria não é formada por blocos básicos de construção, mas 

que o universo é um conjunto inseparável, uma extensa teia de probabilidades que 

interagem entre si e se entrelaçam. Sendo partes inseparáveis do todo, podemos entrar 

num estado de ser holístico, ser o conjunto e absorver os poderes criativos do universo 

para curar alguém (Idem). 

Sermos curadores significa, assim, mover-nos na direcção da força criativa universal, 

que experimentamos como amor pela reindentificação com o Eu, universalizando-nos. 

Uma plataforma para chegar a essa totalidade consiste em abrir mão das limitadas 

definições do Eu (self), baseadas no nosso passado newtoniano de partes separadas, e 

identificarmo-nos com o facto de sermos campos de energia. Conceitos como o de 

“partícula elementar”, “substância material” ou “objecto isolado” perderam o 

significado. O universo inteiro parece uma teia dinâmica de modelos inseparáveis de 

energia. Assim sendo, não somos partes separadas de um todo. Somos um Todo (Idem). 

Segundo Marcuse (1977) citado por Watson (2002:25), o mundo da vida interior “abre 

uma dimensão inacessível a outra experiência, uma dimensão na qual os seres humanos, 

as pessoas, a natureza, e as coisas já não estão sob a lei do princípio da realidade 

estabelecida. É neste contexto que as pessoas se tornam libertas para entender e deixar 

fluir”. 

Segundo William Blake (1975) citado por Watson (2002), do moderno ao pós-moderno 

e do transpessoal, a unidade individual de evolução é a alma, plenamente corporizada, 

mas para além do corpo físico. Novas dimensões do corpo procuram eliminar a 

dialéctica e o dualismo entre o corpo – físico e o metafísico – espiritual, o imanente e o 
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transcendente. Nas considerações transpessoais pós-modernas, sugere-se que o corpo é 

vivido, porque este precede uma distinção entre corpo e alma, e entre o corpo e o Eu. 

Na visão transcendente e transpessoal do corpo, este permanece totalmente manifesto 

como físico e, certamente presente no mundo material e objectivo. Ao mesmo tempo 

também se manifesta como um fluido, como vibrações elementares de luz e energia, 

como correntes eléctricas. O corpo comunica e está em comunicação, para além da 

superfície corporal. Cada campo de energia da consciência individual, está em 

interacção e em trocas contínuas com todo ambiente interno e externo, o campo de 

energia não-fisico da existência de cada um. A mente, o Eu, a alma, o espiritual e o 

material, são um só (Idem). 

Na estrutura transpessoal, o corpo torna-se num espírito vivo, manifestando um modo 

de estar no mundo, e reflectindo como nos mantemos no mundo, no que concerne à 

relação do Eu e da consciência de cada um. Ao termos em conta o corpo pós-

moderno/transpessoal, estamos a reconsiderar simultaneamente o que significa ser-se 

humano (Idem). 

O corpo está para além dos cinco sentidos, do corpo físico e, é um veículo de 

consciência, um ser radiante de energia e de luz, um corpo-sujeito quântico 

multidimensional, extrasensorial e holográfico. Neste sentido, a maioria, senão todas, as 

nossas experiências corporais básicas, entre as quais sensório-motoras, cinestésicas, 

estéticas, comunicativas, cognitivas, da consciência e das próprias sensações, abriga um 

leque de capacidades que nenhuma filosofia ou psicologia (ou biologia) abraçou 

completamente. Tendo em conta todos estes juízos, o autor define o ser humano como 

um ser extra-sensorial (Idem). 

Seguindo na mesma linha de pensamento, segundo Murphy (1995) citado por Watson 

(2002), toda a matéria está elevada a nível do estatuto de consciência, no qual há um 

sentido do espírito transcendente, do reverencial e da energia da alma, que são tornados 

explícitos como fazendo parte de uma cosmologia emergente com consciência unitária.  

1.2. ENFERMAGEM PÓS-MODERNA E FUTURA 

Segundo Watson (2002), a próxima viragem na evolução da Enfermagem e da 

sociedade Ocidental, é uma viragem no sentido de uma restauração e reverência pelo 
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sagrado, pela alma, pelo todo e pela plenitude. Isto irá advir da conexão com a energia 

arquétipa (apoia a pesquisa básica pelo todo, pela beleza e harmonia procuradas na 

critica pós moderna), energia essa que a enfermagem tem em abundância. Contudo, esta 

dimensão não tem sido afectiva, de facto, esta tem sido reprimida e distorcida durante 

este século. 

O entusiasmo reside no facto desta perspectiva estar, agora, a despertar na consciência 

humana, interior e exteriormente. Faz parte de e, é central para o paradigma disciplinar 

emergente da enfermagem enquanto paradigma de enfermagem, dentro da era moderna, 

em contraste com a evolução da enfermagem e da medicina moderna (Idem).  

Segundo Hesbeen (2001:32), “o cuidar envolve todos os profissionais de saúde uma vez 

que esse cuidar é a intenção comum – que os move. Os que cuidam fazem todos parte 

do universo da saúde – aquele onde podem ajudar a promover a saúde da população – 

por via da escolha de uma profissão a que acedem mediante formação própria. Esta 

oferece-lhes, em complemento aos seus recursos pessoais, meios de vária natureza, 

muitos específicos, que servirão, em parte, de suporte à sua actividade.” É um laço 

fundamental que permite agrupar todos os elementos da equipa multidisciplinar numa 

mesma perspectiva.  

De acordo com Hesbeen (2001), embora seja necessário mantermo-nos atentos e não 

sermos redutores, podemos afirmar que as enfermeiras e os enfermeiros dispõem de 

alguns meios muito particulares que fazem parte dos seus recursos e que lhes conferem 

a responsabilidade necessária para garantir a sua função de perito e de conselheiro. 

Podemos salientar, que os enfermeiros têm uma presença continua. Que lhe dá 

oportunidade de viver com as pessoas que cuida, momentos muito especiais e de grande 

proximidade.  

A presença contínua confronta-os, igualmente, com exigências de toda a natureza e 

desafia-os a exercitar todos os gestos e actividades possíveis. Permite-lhes, ainda, obter 

inúmeras informações que terão que descodificar, analisar e partilhar com os diferentes 

parceiros profissionais (Ibidem). 

Cuidar, na enfermagem, transporta actos físicos mas, abarca a mente-corpo-alma à 

medida que reclama o espírito corporizado, como centro da sua atenção. Este sugere 

uma metodologia, através da arte, da estética, do ser, assim como do saber e do fazer. O 
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cuidar interessa-se pela arte de ser humano. Faz apelo a uma presença de ser autêntico, 

do profissional, no momento de cuidar, mobilizando uma atenção de cuidar-curar 

intencional. Interessa-se pelo transpessoal e transcultural, pelo objectivo, pelo 

subjectivo e intersubjectivo. Existe abertura para outra possibilidade de estar no mundo 

com o cuidar e o curar como uma ontologia contida numa cosmologia em expansão 

(Ibem). 

Segundo Watson (2002), a nossa cosmologia é um caminho através do qual podemos 

ampliar as nossas almas durante esta era de crise pós-moderna na condição humana. 

Esta cosmologia, relaciona-se com o cuidar ao nível humano e cosmológico, uma vez 

que um individuo é o reflexo do outro, relacionamento connosco próprio, com o planeta 

terra e com o divino. 

O cuidar na enfermagem requer teoria e prática, indo além do mero pensamento à acção, 

baseada numa cosmologia que abarca a reflexão critica, dentro de um quadro conceptual 

diferente e, de opções criativas como parte de um modelo de cuidar-curar (Idem).  

Segundo Fox (1991) citado por Watson (2002), a teoria de cuidar ajuda em “momentos 

de ver”, em cada momento de cuidar, transformando, assim, o nosso ser. Esta vai do ver 

ao ser, dentro da possibilidade de um momento de cuidar. Este momento transforma-se 

num espaço aberto, gerando um novo campo, uma nova potencialidade, que pode 

conduzir a um novo momento de acção. Uma consciência assim, pode ser um momento 

transformador da prática, um compromisso concreto com o outro para uma acção 

reflexiva, contudo espontânea, que se torna transcendente.  

Talvez uma das tarefas maiores para a enfermagem pós-moderna e para além desta, é a 

enfermagem recuperar o seu afastamento da energia criativa, sagrada, ajudando a 

enfermagem a curar o, que foi designado por, desequilibrado sistema médico e a cultura 

desta era. De acordo com a autora, Watson (2002), “o verdadeiro trabalho de curar, 

começa com o seu Eu (self), e é unicamente a partir daí que a transformação pode 

ocorrer”. 

Como enfermeiros, somos convidados para despertar para o facto de que todos os 

aspectos da nossa energia, intencionalidade e consciência afectam as nossas praticas de 

cuidar-curar, assim como, as nossas experiências de vida. Não é possível 

comprometermo-nos num trabalho de curar sem atingir um entendimento com a nossa 
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alma, com o nosso eu elevado/profundo, ou sem aceitação da existência de realidades 

não-fisicas, dos aspectos não-fisicos do corpo humano e do modo de estar-no-mundo de 

cada um (Idem). 

Empreender um modelo transpessoal de cuidar-curar, envolve transformação. Um Eu 

transpessoal é um Eu transformado, para além do ego do Eu. Transpessoal, contudo, é 

diferente de transcendente, o que se manifesta em e através da pessoa. Enquanto o 

transpessoal significa para além do ego do Eu e do pessoal, não nega o individual, e não 

conduz a uma dissolução de um Eu separado (Idem). 

No cuidar transpessoal, segundo Gadow (1998) e Watson (1995) citado por Watson 

(2002) o cuidar torna-se simultaneamente num ideal moral e numa ontologia. Segundo 

Watson (1988) citado por Watson (2002), o transpessoal também se torna em processos 

primários. Uma relação transpessoal de cuidar depende de: 

- Um compromisso moral para proteger e aumentar a dignidade humana e o Eu 

profundo/elevado; a alma da pessoa está honrada; 

- A consciência do cuidar do enfermeiro em comunicação com o outro nível que 

ambos corporizam e honram a fiscalidade dos outros, mas transcendem o físico pelo 

preservar e honrar o espírito corporizado; assim a pessoa não fica reduzida ao estatuto 

moral de “objecto”. Estabelece-se, então, uma conexão entre as pessoas e, igualmente, é 

criado um novo campo de energia pela consciência e pela intencionalidade no momento. 

- A concepção do cuidar transpessoal é um ponto focal no tempo e no espaço, a 

partir do qual a experiência, a percepção e a ligação intencional têm lugar. Esta 

consciência de cuidar e de conexão, de um para o outro, tem o potencial de curar. Está 

fundamentada nas experiências de cada uma das duas pessoas, mas vai para além delas; 

a conexão do Eu é todo o Eu – o Eu universal. Aprendemos a reconhecermo-nos nos 

outros através do envolvimento num momento de cuidar transpessoal. 

1.3. A EVOLUÇÃO DOS PARADIGMAS DE ENFERMAGEM 

Segundo Amorim (1995) citado por Mendes et al (2003), cada modelo perspectiva uma 

visão própria e diferente do Homem e da disciplina de Enfermagem, então, os modelos, 

de acordo com as diferentes teorias que suportam, também definem de forma mais ou 
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menos explícita o conceito de Homem, Ambiente, Saúde e Enfermagem. Estes quatro 

conceitos e as suas inter – relações constituem o fulcro da construção e análise de todos 

os modelos. Eles orientam para a apreciação continuada que terá de estar subjacente na 

interacção do Enfermeiro/Pessoa. 

Segundo Khun (s/d:168) citado por Amorim (1995) citado por Mendes et al (2003), o 

paradigma constitui “realizações científicas universalmente reconhecidas que durante 

um certo tempo proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade 

científica”. O aparecimento de um novo paradigma acontece quando o paradigma 

existente deixa de apresentar soluções a um problema novo. Assim, na construção da 

ciência da Enfermagem assiste-se à evolução do Paradigma da Totalidade para o 

Paradigma da Simultaneidade. 

Descrevem-se, segundo Amorim (1995) citado por Mendes et al (2003), os dois 

paradigmas:  

 Paradigma da Totalidade: 

Pessoa: Um todo adicionado às partes Bio-Psico-Social. 

Ambiente: Conjunto de estímulos internos e externos que envolvem a pessoa. 

Saúde: Interacção de adaptação que a pessoa faz com o ambiente para manter ou 

atingir o equilíbrio. 

Enfermagem: Interpretada com uma visão mecanicista, sendo influenciada pelo 

modelo biomédico tradicional com a sua perspectiva cartesiana de que o corpo é distinto 

da alma.  

Como exemplo, neste paradigma a autora aponta as teóricas, Roy, Orem e Roper. 

  Paradigma da Simultaneidade:  

Pessoa: Ser que escolhe livremente e que está em inter – relação mútua.  

Ambiente: Permutas mútuas com a Pessoa, numa modificação mútua e 

simultânea. 
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Saúde: Crescimento da pessoa; abertura à vida; escolha de valores; a saúde é 

uma experiência pessoal de vida. 

Enfermagem: Constitui a ciência específica da Qualidade da Vida, que trabalha 

para esta Qualidade. Sendo assim, a visão da Enfermagem neste paradigma constitui 

uma ciência relacional, existencial e transpessoal. 

Como exemplo, neste paradigma a autora aponta as teóricas Rogers, Parse, Watson. 

Continuando o raciocínio da mesma autora, surge assim, o desenvolvimento dos 

Paradigmas Científicos da Enfermagem, encarando o ser humano como um modelo de 

“Individuo Total”. Para esta, os modelos de enfermagem deverão rejeitar o 

reducionismo do modelo médico e reconhecer claramente as interacções corpo – 

espírito e corpo – espírito – ambiente. Dado que a enfermagem fundamenta-se em 

princípios humanistas, no respeito pela dignidade da pessoa humana, na qualidade da 

pessoa como ser único, com as suas próprias vivências e necessidades (Ibidem). 

Para Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), este tempo é de mudança dos 

paradigmas científicos, o reencontro entre diferentes modos de ver o Mundo e a 

Realidade sendo que, os enfermeiros têm vindo a acompanhar esta evolução de 

pensamento ao reconhecerem a complexidade do ser humano. A palavra cuidar faz parte 

do vocabulário habitual, implicando que este cuidar se aplique às técnicas e a tudo o que 

está para além delas. De acordo com Watson (2002) citado por Parses et al (1981) a 

literatura da enfermagem identificou, pelo menos três paradigmas que contribuíram para 

este reencontro de ver o Mundo e a Realidade os quais afectaram o progresso e a 

maturidade da enfermagem como disciplina: 

 Paradigma I: Específica – Determinista 

 Paradigma II: Integrativo – Interactivo 

 Paradigma III: Unitário – Transformador 

Os paradigmas médicos modernos, também foram categorizados em três eras, segundo 

o mesmo autor, citado por Dossey (1991), Era I, Era II, Era III. Estas três eras da ciência 

médica e de modelos de tratamento, correspondem aos três paradigmas identificados na 

disciplina de enfermagem. 
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A Era I está associada ao mecanicismo, ao materialismo e à “medicina física”. Esta 

enfatizou o corpo e a doença como um mundo objectivo. Os nossos corpos e o seu 

estado tornam-se o enfoque para o tratamento médico e para a cura, do exterior para o 

interior. Esta Era considerou as pessoas como “corpos” para as modernas ciências, 

médica e de enfermagem (Idem). 

Esta abordagem, dominou as práticas da medicina e enfermagem modernas e as suas 

mentalidades durante o século XX. A enfermagem, na Era I centrou-se na parte material 

da medicina e da enfermagem; a fixação nesta Era passou a ser nas tarefas funcionais, 

nas competências e no papel do “fazer” da enfermagem, que ainda continua através dos 

Estados Unidos e do Mundo Ocidentalizado. A Era I é comparável ao Paradigma I 

Particular – Determinista da evolução da enfermagem (Ibidem).  

A medicina da Era II evolui para a medicina da mente – corpo, segundo o mesmo autor 

citado por Epstein (1996), significando mais concretamente “medicina do cérebro – 

corpo”, citado por Dossey (1991), que enfatiza a localização do cérebro no corpo. Esta 

Era estabeleceu um paralelo com o período Integrativo – Interactivo do Paradigma II da 

enfermagem. A partir de meados do século XX, a ciência médica e, consequentemente, 

a formação da enfermagem passa a ter em conta as percepções, as emoções, as atitudes 

e as perspectivas “psicossomáticas” no tratamento e na prática dos cuidados. 

O surgimento da Era II/Paradigma II na medicina/enfermagem, faz paralelo com o 

emergir do enfoque na atitude “centrada-no-doente” e nas necessidades psicossociais e 

emocionais na prática de enfermagem. Assistiu-se à integração de conceitos da 

enfermagem psiquiátrica e de saúde mental. Houve, igualmente, uma atenção crescente 

na investigação de enfermagem dentro de um paradigma de ciência humana, abordagem 

qualitativa relativamente a experiências subjectivas de dor, técnicas de relaxamento, de 

visualização, auto-cuidado e regulação, toque terapêutico, comunicação e cuidar (Idem). 

Assistiu-se, assim, a um crescimento da literatura do cuidar na enfermagem e de termos 

como “curar”, “espiritual”, “sagrado”, “transcendente”, “energia” e “consciência”. O 

mesmo sucedeu-se noutras áreas, relacionadas com a prática, tal como massagem 

terapêutica, acunpuctura, homeopatia, e a disciplina de “medicina alternativa” foi 

reconhecida mais abertamente (Idem). 
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Mas os conceitos de mente-corpo e práticas na educação da Era II/Paradigma II, prática 

e investigação, nunca foram integrados no quadro moderno de trabalho, tanto da 

medicina como da enfermagem. Não houve, certamente, nenhum esforço da corrente 

principal para transformar a prática e a educação, apesar de ter havido uma grande 

quantidade de retórica acerca da importância do pensamento desta Era/Paradigma 

(Idem). 

Durante a última metade do século XX, o “redesenhar” e a “reconstrução” da 

mentalidade para a reforma dos cuidados de saúde, contribuíram para um amontoar de 

tentativas para reparar, concertar ou financiar de novo um modelo já exacto. Como 

sistema ou uma sociedade, estamos a tentar recuperar ou reparar o legado da medicina e 

da enfermagem permitindo, assim, o surgimento de um modelo de cuidar e de curar 

(Watson, 2002). 

De facto, de acordo com Newman et al (1991) citado por Watson (2002), a enfermagem, 

no final do século XX, ainda tem que fazer face a algumas das lutas travadas por 

Nithingale no fim do século XIX. Surge, então, a Era III/Paradigma III de cuidar-curar 

transpessoal como um modelo reconstruído de enfermagem para além do pós-moderno, 

tendo como principais pressupostos:  

 O cuidar é baseado numa ontologia, numa ética de relacionamento, de ligação e de 

consciência; 

 A consciência do cuidar, em relação, torna-se num assunto principal; 

 O cuidar pode ser demonstrado e praticado de um modo muito eficaz, 

interpessoalmente e transpessoalmente; 

 O cuidar consiste de uma consciência “cuidativa”, de valores e de motivos; 

 Uma relação de cuidar e um ambiente de cuidar, atendem ao “cuidar da alma”: o 

crescimento espiritual do que é cuidado e do que está ser cuidado; 

 Uma relação de cuidar e um ambiente de cuidar preserva a dignidade humana, o todo 

e a integridade; estes oferecem uma presença e uma escolha autênticas; 
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 O cuidar promove processos e possibilidades de auto-crescimento, auto-conhecimento, 

auto – controlo e auto-recuperação; 

 O cuidar aceita e sustenta espaço seguro (espaço sagrado) para as pessoas procurarem 

a sua própria totalidade de ser e de se tornar, não apenas agora mas no futuro, evoluindo 

para o todo, para uma maior complexidade e ligação com o Eu (self) profundo, com a 

alma e um eu mais elevado; 

 Cada acto de cuidar procura sustentar uma consciência de cuidar intencional. Esta 

consciência energética e centrada do cuidar e a presença autêntica tem potencial para 

mudar “o campo de cuidar”, potenciando assim a cura e o todo; 

 O cuidar, como ontologia e consciência, apela à autenticidade ontológica e às 

competências ontológicas avançadas. Estas, por sua vez, podem ser traduzidas em 

modalidades de cuidar-curar fundamentadas no ponto de vista ontológico profissional; 

 A prática do cuidar-curar transpessoal requer uma epistemologia em expansão, uma 

ciência transformadora e um modelo de arte para avanços posteriores. Esta prática 

integra todas as formas de conhecimento. A arte e a ciência de um modelo pós-moderno 

de cuidar-curar transpessoal é complementar à ciência da cura médica, da enfermagem 

moderna e de práticas médicas. 

Alguns destes pressupostos relacionados com uma perspectiva transpessoal, levam-nos 

a ter em conta os nossos paradigmas em evolução. Paradigmas esses que nos 

transportam para a fase transpessoal de consciência para o século XXI. Quanto mais 

claros podermos ser acerca dos paradigmas que guiam as nossas práticas, mais claro 

podemos ver que a questão principal não é acerca do pós-moderno versus a técnica, mas 

antes de paradigmas de pensamento, visões do mundo, valores profundos e crenças 

acerca da nossa realidade que tem impacto na nossa vida e trabalho. 

Ao mudar para o paradigma transformador pós moderno de cuidar e curar transpessoal, 

parece que tudo está a ser virado ao contrário. Esta, porém, a surgir uma ordem no meio 

do caos, para todos os profissionais de saúde (Watson, 2002). 

Segundo Kung (1982) citado por Watson (2002), observou-se que a mudança de 

paradigma não inclui, necessariamente, uma destruição (ou desconstrução) de todos os 



 

31 

valores. O que esta inclui é uma mudança ontológica fundamental de valores, numa 

sociedade livre de ética para uma sociedade que é eticamente responsável; de uma 

tecnocracia que controla e domina a tecnologia que serve a humanidade. Uma mudança 

assim, baseia-se numa ética de cuidar e numa visão espiritual para a espécie humana e 

para a civilização. 

O modelo do cuidar transpessoal e o modelo de cura da Era III/Paradigma III estão 

localizados mais intimamente num estrutura quântica do que na ciência convencional. 

Este pressupõe visões transformadoras e premissas novas de conceitos como a 

consciência, energia, intencionalidade, cuidar e a própria realidade (Idem). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DE TERAPIAS COMPLEMENTARES 

De acordo com Weller (2004:444), a definição de terapias equivale de maneira simples 

e concisa ao tratamento de doenças. Quanto a complementar, Weller (2004:101), define 

como: “referente ao que completa ou torna perfeito”. A autora chega mesmo a dar um 

exemplo a preceito de terapias complementares como sendo “uma série de tratamentos, 

incluindo ioga, reflexologia, homeopatia, acupunctura e outros (Anexo II), que podem 

ser combinados com a medicina tradicional.”  

Terapias complementares são todas aquelas abrangidas pela medicina não convencional 

e que não são utilizadas pela medicina convencional (Sousa, 1998). 

De acordo com Sousa (1999) as terapias complementares são aquelas que são levadas a 

cabo em simultâneo com as terapêuticas convencionais sendo, geralmente não invasivas 

podendo, inclusive, ser escolhidas, em vez do tratamento convencional.  

A escolha pelo cliente de uma destas formas de terapia, ou da conjugação de mais do 

que uma, depende de diferentes variáveis que têm a ver com a sua história individual, 

com a sua origem cultural, com as ofertas de alternativas e também com o 

conhecimento que o indivíduo tem das mesmas. Não menos importante que estas 

variáveis que pertencem à história de vida do cliente, temos que considerar a natureza 

da doença que afecta a pessoa (Herzlich, 1990, citado por Sousa, 1999). 

Na sua essência, as terapias complementares baseiam-se na premissa do desequilíbrio 

do “Todo do corpo” numa perspectiva holística que só pode ser obtida quando existe 

equilíbrio entre o ser humano e o seu meio (Sousa, 1998). De acordo com Rankin-Box 

(1991) citado por Sousa (1999), estas formas terapêuticas parecem privilegiar uma 

abordagem mais individualizada do cliente contrastando com os tratamentos mais 

generalizados prescritos pela medicina convencional onde os tratamentos se adequam às 

doenças e não aos clientes. Os indivíduos nas terapias complementares são aqui 

incentivados a tornar maior responsabilidade pela sua própria saúde, ao invés de serem 

meros recipientes do tratamento. 
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Estas noções remetem-nos para o conceito holístico que, de acordo com Sousa (1998) 

consiste no tratar a “pessoa completa”, em que o organismo humano é um ser 

multidimensional, pois possui corpo, mente e espírito ligados de maneira inextricável, 

existindo uma interligação entre a pessoa e o seu meio ambiente.  

Posto isto, e tendo em conta o móbil deste trabalho e o novo paradigma da enfermagem 

que postula a pessoa como um Todo, iremos utilizar ao longo deste, o termo terapias 

complementares. 

2.1 SURGIMENTO DAS TERAPIAS COMPLEMENTARES NAS PRÁTICAS 

OCIDENTAIS 

Segundo Mendes et al (2003), as terapias complementares existem há milhares de anos, 

tanto nas civilizações orientais como nas ocidentais e o seu uso ao longo dos tempos 

confirmou a sua utilidade na manutenção da saúde e na prevenção, no tratamento e 

recuperação da doença. De facto, segundo Mills (1995) citado por Sousa (1999), alguns 

factores contribuíram para que a sociedade se abrisse a formas de terapias 

complementares, nomeadamente, mudanças de pensamento das novas gerações 

relativamente às modernas tecnologias e que levam à emergência de preocupações 

ecológicas, à procura de formas de viver mais próximas da natureza. 

Segundo Amorim (1995) citado por Mendes et al (2003), no coração dos tratamentos de 

saúde tradicionais existe a crença que o corpo tem a tendência natural para o equilíbrio.  

A ciência médica moderna chama a isto homeostasia e cada vez, tem mais a consciência 

de que manter este equilíbrio interno e reforçar os poderes do auto – cura do corpo, é 

essencial para uma saúde e bem-estar a longo prazo. O bem-estar é complexo. Depende 

da química do corpo, da saúde, estruturas físicas e do equilíbrio psicológico. Estes 

factores são fundamentais para a homeostasia (Idem). 

A autora foca apenas o ponto de convergência da homeostasia, por achar ser este o 

conceito de maior unificação da conceitualização do bem-estar do ser humano. Contudo, 

refere-se ainda ao conceito de doença, que segundo a visão ocidental consta de uma 

identidade exterior ao organismo, enquanto na visão oriental é visto como inerente ao 

próprio organismo, significando um desequilíbrio energético, no qual as terapias 

orientais contribuem para restabelecer o equilíbrio desejado (Idem). 
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Em termos históricos, como já foi referido, as terapias complementares são usadas 

desde há séculos, sendo que para Swanwick (1986) citado por Sousa (1999), no nosso 

século a procura destas tem vindo a crescer progressivamente nos últimos vinte e cinco 

anos. Do mesmo modo, têm-se vindo a estabelecer como profissionais, técnicos que 

antes dos anos 60 trabalhariam como que ilegalmente ou paralelamente em relação à 

medicina convencional. Com efeito, segundo Penson (1995) citado por Sousa (1999), 

parece que o desenvolvimento das terapias complementares acompanha o movimento de 

busca de tudo o que é natural, quer seja na alimentação, quer seja na forma de vestir ou 

mesmo na procura de medicamentos naturais. 

De um modo geral, tem havido um interesse crescente por terapias complementares 

prendendo-se muito com o facto de, algumas destas terapias, estarem a ser 

progressivamente introduzidas na prática dos cuidados de enfermagem (Sousa, 1999). 

2.2 INTEGRAÇÃO DAS TERAPIAS COMPLEMENTARES NA PRÁTICA DE 

ENFERMAGEM 

Desde 1978 que a OMS recomenda a integração das práticas tradicionais de cura na 

medicina moderna e enfatiza as necessidades de se garantir respeito, reconhecimento e 

colaboração entre os praticantes dos diversos sistemas de tratamento e cura. Segundo 

Mendes et al (2003), no entanto, nas terapias complementares em enfermagem têm 

existido algumas dúvidas e barreiras por parte de alguns sectores da saúde em relação à 

idoneidade dessas terapias. Concordamos com estes, ao percepcionarmos que estas 

dúvidas também se têm verificado a nível da enfermagem, apesar desta área profissional 

usar algumas dessas técnicas, embora duma forma empírica, desde os seus primórdios, 

como por exemplo, o toque e a massagem corporal. 

De acordo Sousa (1999), destacam-se então dois aspectos evidentes às dúvidas e 

controvérsias neste tipo de terapias:  

 É o facto de sobre elas haver muito pouca investigação disponível, sendo 

também por isso, que os técnicos convencionais têm algumas reservas de as 

admitir na sua prática; 

 É a possibilidade de estarem ligadas a determinados sistemas religiosos. O 

que para o autor talvez seja um falso problema, dado que estas terapias são 
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baseadas em ideais e práticas tão antigas que desde que o sistema de valores 

do doente seja respeitado elas são, com certeza, úteis às pessoas que as 

procuram. 

Também é verdade que as pessoas tendem a não dizer aos profissionais de saúde que 

estão a utilizar estas terapias por medo de serem ridicularizados ou por medo de que 

lhes retirem os tratamentos ortodoxos, segundo Herzlich (1990:28) citado por Penson 

(1995) citado por Sousa (1999) “para a medicina tradicional o recurso às terapias 

complementares continua a ser uma conduta marcada pela irracionalidade”. Assim a 

maior parte dos tratamentos feitos pelas terapias complementares têm lugar fora dos 

locais destinados às terapias convencionais. 

A procura das terapias complementares pelos enfermeiros deve-se, de acordo com 

Armstrong (1991) citado por Sousa (1999:28), a vários factores. Talvez o mais 

importante deles seja o facto de “estes profissionais estarem um pouco desiludidos e até 

frustrados, com o impacto que os tratamentos, cada vez mais invasivos, têm sobre os 

clientes.” Procuram desta forma que todos os cuidados que prestam aconteçam num 

contexto de uma relação que se estabelece entre cliente e enfermeiro. Procuram também 

uma abordagem menos traumatizante, promovendo um maior envolvimento pessoal de 

quem cuida e de quem é cuidado. 

Para Wright (1991) citado por Sousa (1999), a introdução das terapias complementares 

na prática dos cuidados de enfermagem, pode levar à melhoria dos cuidados, mas 

também a uma maior satisfação dos enfermeiros. Por outro lado, a utilização destas 

terapias na prestação de cuidados, procura responder aos desafios postos pelos clientes 

que, descontentes com as limitações da medicina convencional, estão a procurar cada 

vez mais esse tipo de terapias. 

Acrescente-se ainda, o que nos refere Rankin-Box (1993) citado por Sousa (1999), que 

o desenvolvimento da disciplina de enfermagem, tem sido no sentido de uma 

abordagem em que o cliente, tem um papel mais activo nas tomadas de decisão e em 

que, a relação enfermeiro/cliente, se guia por princípios como a intimidade, a 

reciprocidade e a parceria. Isto é vital nessa relação e são também princípios partilhados 

pelas terapias complementares.  
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3. REIKI, DA CONCEPÇÃO À PRÁTICA 

Explorar o conceito e especificidades do Reiki, num background de terapias 

complementares, é um extenso estudo que implica uma amplitude de definições e inter 

relação de noções. Focaremos o Reiki, primariamente porque, tal como nos refere 

Fleming, (2003), ele é natural, distinto e poderoso, pode ser aprendido com facilidade 

por terapeutas e clientes e porque é utilizado em sessões que promovem o relaxamento e 

o auto-consciência. 

Reiki é a antiga arte tibetana de canalizar energia vital pela imposição das mãos, 

redescoberta no Japão, em meados do século passado, pelo Dr. Mikao Usui e 

introduzida nos Estados Unidos da América, por volta de 1940. (MARQUES, 1999). 

De forma sintética, a história do Reiki começou, tal como é referido pela associação de 

defesa dos consumidores alemã Stiftung Warentest (2001), no século XIX, com o 

monge Mikau Usui, professor de um mosteiro cristão em Quioto, por sua vez também 

teólogo. Este estabeleceu como objectivo descobrir a força que, a seu ver, permitia que 

Jesus, figura de base do cristianismo, conseguisse curar os clientes. O método ter-lhe-á 

sido revelado numa montanha sagrada, após três semanas de jejum. Embora para outras 

fontes, Usui terá descoberto o método através da literatura sagrada indiana. A técnica 

foi por ele designada com a palavra japonesa que significa “energia divina” – Reiki. 

Por outro lado, Cavalheiro, (1999), citado por Mendes et al, (2003), menciona o Reiki 

como uma técnica milenar cujos testemunhos mais antigos datam dos 1º tempos dos 

monges budistas do Tibete, sendo possível encontrar referências a técnicas similares 

noutras épocas e locais. 

Com efeito, as origens do Reiki perdem-se na intemporalidade e terão surgido numa e 

noutra civilização como forma de cura e harmonia do corpo, mente e espírito (Idem). 

Petter ( ), citado por Vennels (s/d) refere com frequência as viagens que Usui fez pelo 

Japão onde contactou com um abade budista Zen o qual o influenciou no caminho 

espiritual. De acordo com esta narração Usui, retirou-se para a montanha sagrada 
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budista perto de Quioto, no Monte Kurama, onde jejuou e meditou durante 21 dias, 

purificando-se e abrindo-se à comunicação com o divino.  

Desta meditação resultaram os ensinamentos que ainda hoje constituem os cinco 

princípios Reiki, e que se descrevem mais adiante neste trabalho (Idem). 

Posteriormente a Usui, primeiro mestre de Reiki, no ensino e prática de Reiki, 

sucederam-se nomes como Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Furumoto, 

respectivamente segundo, terceiro e quarto mestres de Reiki. Estes mestres levaram o 

Reiki além fronteiras tendo aperfeiçoado de forma clara e simples, a actual forma como 

este é ensinado e praticado, tentando manter a integridade na essência e forma, tal como 

foi concebido originalmente por Usui. Por sua vez, Hawayo Takata, americana de 

origem japonesa e terceiro mestre de Reiki, foi um marco importante na divulgação do 

Reiki, uma vez que preparou, cerca de vinte e dois Mestres nos Estados Unidos e 

Canadá (Petter, citado por VENNELS). 

O ano de 1988 marca a chegada do Reiki a Portugal pela mão de alguns mestres 

alemães e holandeses. Com efeito, os primeiros mestres de nacionalidade portuguesa, 

apareceram em Portugal em 1994, embora não residissem no país. Contudo, só em 1996 

se marca o início do desenvolvimento do Reiki entre nós, pela mão dos primeiros 

mestres residentes em Portugal, porém, também eles formados no estrangeiro (Marques, 

1999). 

Segundo autor acima mencionado, o Reiki não só cura as doenças, mas também 

amplifica as capacidades inatas, equilibra o espírito, torna o corpo saudável, ajudando, 

deste modo, a alcançar a felicidade. Este é particularmente importante em clientes 

crónicos ou em fases terminais de doença, para aliviar sofrimento, melhorar a qualidade 

de vida ou simplesmente ajudar o cliente a ter uma morte mais calma. O Reiki 

ultrapassou as barreiras linguísticas e culturais por todo o mundo, sendo transmitido 

oralmente através da experiência positiva, permanecendo intemporal e universal na sua 

essência e respeitando, no entanto, a criatividade e intuição de cada praticante. 

Segundo Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), desde 1962 que é o Reiki é 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como prática terapêutica que 

contribui para o bem-estar da humanidade. Definir Reiki pode tornar-se numa tarefa 

complexa, não porque Reiki seja algo de complicado, mas porque as diferenças de 
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pensamento entre Oriente e Ocidente e as dificuldades de tradução a partir de línguas 

que usam ideogramas na sua expressão escrita, podem gerar algumas confusões de 

conceitos. 

No Ocidente dá-se grande importância à anatomia e fisiologia, aos vírus e às bactérias, a 

ênfase vai para a cura em detrimento da prevenção. No Oriente cada indivíduo possui 

um corpo físico e um corpo energético e a doença começa a manifestar-se no corpo 

energético, e só depois no físico. O Reiki promove a restauração e manutenção do 

equilíbrio energético, diminuindo desta forma a probabilidade de se adoecer (Cavalheiro 

1999, citado por Mendes et al, 2003). 

Assim, o autor acima descrito designa Reiki como sendo uma palavra de origem 

japonesa que significa Energia Vital Universal e que serve para estabelecer o equilíbrio 

energético do indivíduo, consigo próprio e com o meio que o rodeia. 

Então Reiki é um nome com duas componentes: Rei que significa energia da Força 

Universal, e Ki (ou chi em chinês) que significa energia da Força Vital.  

Esta energia está inerente em várias formas de vida e suporta o poder inato do corpo 

para a cura. (Nield-Anderson & Ameling, 2001, citado por La Torre, 2005). 

Kolkmeier e tal (1995) citado por Watson (2002), afirmam que o Reiki se trata de uma 

prática Budista com 2500 anos de idade, perdida e redescoberta nos finais de 1800. 

Significa “ energia da vida universal”. Para estes trata-se de uma técnica de toque na 

qual o terapeuta coloca as mãos em posições do corpo, para dirigir directamente a 

energia curativa, para esses locais. 

Importa, também salientar que apesar de o Reiki ser de natureza espiritual não é uma 

religião. Não tem dogmas e não precisa fé ou crença para que o seu uso seja eficaz. 

(Marques, 1999). 

3.1. OS PRINCÍPIOS DO REIKI 

Neste capítulo, iremos aprofundar os cinco princípios Reiki mencionados anteriormente 

(Petter, citado por Vennels s/d). 

1- “Hoje, não te zangues.” 
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2- “Hoje, não te preocupes.” 

3- “Hoje, sente-te grato.” 

4- “Hoje, leva uma vida de honra.” 

5- “Hoje, honra os pais, os professores e os mais velhos.”  

O primeiro princípio assenta em que zangar-se, quer consigo próprio quer com os outros, 

ou com o mundo, dá origem a graves bloqueios na energia do indivíduo. Zangar-se é o 

inimigo individual e interior mais complexo. Longe de ser transitório, torna-se parte 

integrante da personalidade do indivíduo (Waites & Naharo, 2000). 

Para os autores, quando se está zangado vai-se acumulando camada em cima de camada 

e o núcleo do estar zangado dá origem a uma grande montanha que bloqueia o fluxo de 

energia, sendo necessário um grande esforço para contrariar esta tendência (Idem). 

O Reiki, como ferramenta que dirige a energia cósmica para o local onde é necessária, é 

um óptimo aparelho para remover estes bloqueios que se acumulam no corpo (Idem). 

O segundo principio Reiki é o da preocupação ou, mais precisamente, o principio de 

não se preocupar. Se estar zangado com algo envolve processos que o indivíduo 

relaciona ao passado ou ao presente, o princípio da preocupação tem a ver com 

acontecimentos futuros. Para os autores, um indivíduo que já experimentou Reiki, 

aprenderá rapidamente a não se zangar, mas é muito mais difícil ensinar a essa pessoa a 

não se preocupar (Idem). 

Contudo e paradoxalmente os autores afirmam que a preocupação não é sempre um 

fenómeno negativo, podendo até ser útil como força positiva, desde que aconteça aquilo 

a que nós chamamos de sensatez e mensuração (Idem). 

O terceiro princípio Reiki é um princípio positivo. “Ser grandioso” a essência do 

princípio, pode referir-se às pequenas coisas – um sorriso, uma palavra amável, a 

gratidão, o agradecer, o perdão – coisas simples que podem parecer mera cortesia mas 

que melhoram e fazem mais feliz a vida do indivíduo. O elemento importante neste 

princípio é a intenção interior, que é a única coisa com que o indivíduo beneficia (Idem). 
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Segundo os mesmos autores, é fácil aplicar este princípio. Melhora a vida da pessoa que 

o pratica e daqueles que a rodeiam. 

O quarto princípio Reiki é um princípio geral, que é simplesmente: “levar uma vida de 

honra”. Este princípio, tem muitas interpretações, embora muitos terapeutas prefiram 

falar dele de forma resumida e deixar a sua interpretação para o próprio indivíduo 

(Idem). 

O termo “honra” significa algo diferente em todas as culturas, e cada mestre/aluno de 

Reiki deverá estar consciente do que o princípio de “honra” significa na sua sociedade. 

Alguns mestres contudo, expressam este princípio de uma forma ligeiramente diferente: 

Ganhar uma vida respeitável. Por outras palavras, sustentar-se a si próprio e à família 

sem originar mal aos outros (Idem). 

O quinto princípio Reiki é o de honrar a família, os professores e a sociedade ou, por 

outras palavras, “honrar os pais, honrar os professores, honrar os mais velhos”. Honrar a 

família protege a unidade familiar e cria um ambiente confortável e positivo para o 

indivíduo, melhorando a vida diária. Honrar os professores dá ênfase à importância do 

conhecimento e da sabedoria que passa de uma geração para outra através dos 

professores sábios de cada geração (Idem). Para Waites e Naharo (2000) não nos 

podemos esquecer de respeitar qualquer pessoa que nos ensinou algo, 

independentemente de que quem se trate. Honrar os mais velhos ajuda cada um de nós a 

lembrar que a vida é apenas um estádio de transição entre o nascimento e a morte. 

3.2. PROCEDIMENTOS 

A técnica do Reiki é simples, bastando que o terapeuta devidamente iniciado, coloque 

as suas mãos sobre a pessoa a tratar e deixe a energia fluir. O terapeuta funciona como 

um canal, não tendo a capacidade de orientar ou controlar o fluxo energético. A 

importância é dada às potencialidades do organismo, tendo o terapeuta um papel 

secundário (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

No que toca ao campo vibracional do participante o Reiki não requer nenhum esforço 

especial por parte deste, enquanto a energia é desenhada através do mesmo e de acordo 

com a necessidade do receptor, com isso o participante não necessita de fazer nada a 

não ser ficar imóvel (Miles & True, 2003, citado por La Torre, 2005). 
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O terapeuta limita-se a ser um canal pelo qual flúi a energia do Universo. Não dá nem 

transmite a sua própria energia ao receptor. Não intervém nem influencia directamente 

os resultados obtidos. Não tem qualquer poder para curar. Não consegue obrigar o 

receptor a aceitar energia se este, consciente ou inconscientemente, a recusar. Só aspira 

as frequências e polaridades de que necessita em cada momento (Marques, 1999). 

A título de exemplo, no livro de Warentest (2001), descreve-se a preceito de 

procedimentos, que o participante deve deitar-se num colchão, mantendo-se vestido, de 

preferência com roupa confortável e descontraído. Não é necessário efectuar qualquer 

diagnóstico, apenas são determinados os “estados de energia”. O terapeuta, após alguns 

exercícios de concentração, coloca as mãos na testa do participante. Depois seguindo 

um ritual definido, passa a outras áreas do corpo. Cavalheiro, (1999), citado por Mendes 

et al, (2003), acrescenta ainda que devem existir algumas orientações básicas como 

lavagem das mãos (principalmente se o terapeuta fuma) e retirar-se relógios e adereços 

metálicos. 

Regra geral, uma sessão de tratamento pode durar uma hora ou mais, devendo decorrer 

num ambiente calmo e efectuado em sessões individuais ou na forma de “cura à 

distância”. Na maioria das vezes, aconselha-se uma série de seis a dez tratamentos 

(Warentest, 2001).  

Um tratamento de Reiki não obriga a nenhuma preparação especial e pode ser feito em 

qualquer altura e lugar. Um ambiente agradável e seguro, em que se promove a 

privacidade e evita as interrupções é obviamente vantajoso. Durante a aplicação de 

Reiki é frequente recorrer-se a música relaxante e aromoterapia dependendo do gosto e 

sensibilidade de quem aplica e quem recebe (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 

2003).  

Ao receber Reiki cada pessoa sente e percebe a terapia de forma diferente. É frequente, 

a sensação de bem-estar e relaxamento mas podem existir casos em que haja 

agravamento de sintomas, o aparecimento de outros, ou ainda o surgimento de angústia 

ou outras sensações desagradáveis que desaparecem com a continuação da terapia e que 

têm a ver com a libertação do fluxo energético que se encontrava bloqueado (Idem).  
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Segundo Warentest (2001), alguns participantes podem sentir uma sensação de calor 

intenso durante o tratamento. Alguns aprendem a fazer a auto-imposição das mãos e 

aplicam-na em caso de necessidade. 

Reiki esforça-se para o reequilíbrio no campo vibracional unindo mente e corpo, apesar 

de não haver acordo em teoria de como funciona ou uma compreensão básica para o seu 

mecanismo de acção. Contudo, os cientistas estão a começar a explorar o potencial 

desenvolvimento que o campo bioelectromagnético possui no processo fisiológico, 

elaborando uma ligação de que pode eventualmente advir a teoria para o Reiki e outras 

terapias de toque (Walleczek, 1995, citado por La Torre, 2005). 

3.3. CHACRAS 

Durante os cursos de iniciação são ensinadas diversas posições nas quais se poderão 

colocar as mãos, incluindo posições de auto-tratamento. Com a prática é possível 

perceber determinados sinais que nos indicam a necessidade, ou não, de mantermos uma 

posição ou procurarmos outra. As posições normalmente ensinadas têm a ver com o 

conceito de Chacras (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

Embora o estudo dos Chacras não faça parte do sistema Reiki, abordaremos este tema 

muito resumidamente por haver um relacionamento quase directo entre Reiki e Chacras.  

Segundo Marques (1999) é pelos Chacras que se efectuam as trocas de energia vital 

entre o nosso organismo e o universo. O seu funcionamento condiciona a nossa maneira 

de estar na vida e a forma como nos exprimimos. O seu equilíbrio e bom funcionamento 

são fundamentais para uma boa saúde geral. 

São conhecidos 800 Chacras em todo o corpo, existindo 7 principais que se distribuem 

entre a base da coluna e a parte mais alta da cabeça sendo os Chacras intermédios 

compostos por uma parte anterior e uma posterior (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes 

et al, 2003). Vamos passar a descrever os Chacras principais de “cima para baixo”, ou 

seja, desde o Chacra coronário até ao da raiz, em concordância com o que referem os 

autores seguintes. 

Adoptamos assim para explicar os Chacras, as designações referidas por Waites & 

Mestre Naharo (2000) e por Marques (1999): 
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Fig. 1 - Posição dos Chacras 

O Sétimo Chacra (Coroa) ou Sahasrara; 

O Sexto Chacra (Terceiro Olho) ou Ajna; 

O Quinto Chacra (Larínge) ou Vishudda 

O Quarto Chacra (Coração) ou Anahata; 

O Terceiro Chacra (Plexo Solar) ou Manipura; 

O Segundo Chacra (Sagrada ou Esplénica) ou Svadhisthana; 

O Primeiro Chacra (Base) ou Muladhara. 

O Sétimo Chacra (Coroa) ou Sahasrara 

Está situado no topo da cabeça.  

Controla a parte superior do cérebro e o olho direito. No sistema endócrino, este Chacra 

é responsável pela glândula pituitária, uma glândula que produz hormonas na base do 

cérebro e que afecta o crescimento. É também responsável por nos ligar aos nossos 

“eus” espirituais. 

O Sexto Chacra (Frontal ou Terceiro Olho) ou Ajna 
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Está situado na testa, centrado ligeiramente acima das sobrancelhas. 

É o nosso centro intuitivo, residindo aqui a clarividência. O Chacra do Terceiro Olho é 

responsável pelo funcionamento autónomo do sistema nervoso (isto é, sistema das 

fibras nervosas, dos músculos de enervação, das glândulas cujas acções são automáticas) 

e do hipotálamo, assim como da glândula pineal, e pelo desenvolvimento do tálamo 

óptico do cérebro. 

Coordena o conjunto de todos os sentidos, permitindo a actuação de cada um ou do 

conjunto, em campos de frequência bem para além do considerado normal, isto é, 

permite a percepção extrasensorial.  

É o centro da intuição e do início da espiritualidade.  

O Quinto Chacra (Larínge) ou Vishudda 

Está situado na garganta. É responsável pela comunicação, pela auto-expressão e pela 

finura de ouvir (isto é, o poder de ouvir coisas que não estão presentes aos sentidos), 

assim como, para o funcionamento da garganta e dos pulmões. No sistema endócrino, 

este Chacra regula a tiróide, uma glândula endócrina situada no pescoço, que regula o 

metabolismo. 

Influencia o sentido da audição. 

É influenciado pelo elemento Éter (akasha).  

A sua frequência vibratória é harmónica de cor azul-claro. 

O Quarto Chacra (Coração) ou Anahata 

Situado no centro do esterno, na zona do coração. 

Governa as emoções de amor e de compaixão. 

É o Chacra do equilíbrio — ou desequilíbrio — energético e emocional e ponto neutro 

de encontro de todos os outros seis.  
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 É responsável pelo funcionamento do coração, dos pulmões, do fígado e do sistema 

circulatório. No sistema endócrino, o Chacra do coração é responsável pelo timo, uma 

glândula endócrina na base do pescoço. 

Influencia o sentido do tacto. 

Está relacionado com o elemento ar.  

A sua frequência vibratória é harmónica das cores verde-esmeralda, rosa, e dourado.  

O Terceiro Chacra (Plexos Solar) ou Manipura 

Está situado na zona do estômago, sensivelmente a igual distância do umbigo e da base 

do esterno. Irradia horizontalmente, com uma saída para as costas e outra para a frente 

do corpo. É o nosso centro de poder ou de sabedoria, condicionando os sentimentos de 

raiva, ira e cólera. Governa o sistema de digestão e assimilação, tanto dos alimentos 

como das emoções. Está, portanto, associado ao estômago, baço, pâncreas, fígado e 

vesícula biliar. No sistema endócrino, o Chacra do plexos solar governa as glândulas 

supra-renais, que estão junto dos rins e segregam a adrenalina. 

Influencia o sentido da visão.  

É relacionado com o elemento fogo.  

A sua frequência vibratória é harmónica da cor amarela.  

O Segundo Chacra (Sagrada ou Esplénica) ou Svadhisthana 

Está situado entre o osso púbico e o umbigo, sendo que, o ponto exacto varia em função 

dos indivíduos. Irradia horizontalmente, com uma saída para as costas e outra para a 

frente do corpo. 

Governa a criatividade e é o centro da energia sexual, assim como para as memórias, 

emoções e sentimentos. Este é responsável pelo funcionamento dos órgãos reprodutivos, 

assim como pelas gónadas – órgãos que produzem as células sexuais – no sistema 

endócrino. 

Influencia o sentido do paladar.  
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É relacionado com o elemento água.  

A sua frequência vibratória é harmónica da cor laranja. 

O Primeiro Chacra (Base) ou Muladhara 

Está situado na base da coluna vertebral, na zona do cóccix, irradia verticalmente, para 

baixo. Governa a nossa correlação com a parte material da vida, com tudo o que é físico 

e expressão criativa. É o centro energético da sobrevivência.  

O Chacra da base é responsável pelo funcionamento dos rins e da vesícula. No sistema 

endócrino dirige as glândulas supra – renais que estão situadas acima dos rins. 

Influencia o sentido olfactivo. 

É dominado pelo elemento terra.  

A sua frequência vibratória é harmónica da cor vermelha. 

Marques (1999), designa uma distinção entre os Chacras, sendo que os três Chacras 

situados na parte inferior do corpo que gerem as energias que recebemos da terra, são 

considerados de polaridade feminina, Yin, ou negativa. Quanto aos três situados na 

parte superior, estes gerem as energias que recebemos do universo, sendo considerados 

de polaridade masculina, Yang, ou positiva. O Chacra cardíaco é de polaridade neutra.  

De uma forma simplista pode dizer-se que Chacras são portas de energia de diferentes 

frequências. Têm como função receber e transmitir energia promovendo o equilíbrio 

(Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

3.4. KI 

O Reiki como terapia baseia-se na existência de uma energia ou substância fundamental 

(Ki ou Chi) que constitui o Universo (Rei). Esta energia é única mas pode manifestar-se 

em miríades formas, umas mais visíveis e palpáveis, outras só perceptíveis através do 

uso de instrumentos apropriados (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

Para o autor as coisas físicas não são mais do que a energia condensada enquanto que no 

outro extremo existe uma energia, vasta e remota, que tudo circunda e impregna, 
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intimamente relacionada com as regras do Universo e fenómenos naturais. Nos seres 

vivos, esta energia (Ki ou Chi) regula as suas funções vitais e mantém-nos vivos. O Ki 

circula em canais ou meridianos e dele depende a saúde ou doença do indivíduo. Ao 

longo da vida, a energia vital tende a perder-se ou a bloquear devido a factores como a 

alimentação, tipo de vida ou o envelhecimento facilitando o adoecer. A cura passa pelo 

descongestionamento desta circulação (Idem). 

No Reiki isto é conseguido através do uso da Energia Universal Vital, desbloqueando a 

circulação do Ki e aumentando o nível energético (Idem). 

A passagem da energia Reiki nunca é forçada para dentro do receptor, este só recebe a 

que necessita ou está preparado para receber. Uma diferença importante entre o Reiki e 

outras formas de terapia semelhantes está no facto, de que a energia transmitida não 

pertence ao terapeuta, pelo que este não se desgasta. Daqui a importância dos cursos de 

iniciação para que não haja um uso incorrecto da energia (Idem). 

Tal como o nome Reiki indica, parte-se do princípio de que tudo no universo é energia, 

quer seja animado ou inanimado, sendo que a única diferença entre tudo o que existe é a 

forma como a energia se agrega e a frequência a que vibra (Idem). 

Sendo o Reiki uma energia pura universal, na opinião de Petter, citado por Vennels (s/d), 

ela não pode prejudicar ninguém, daí que possa ser utilizada sempre que se queira. Dado 

que a energia fluí na medida em que é necessária e para onde é necessária.  

Estes autores afirmam mesmo que embora nada de mal possa ocorrer como fruto do 

Reiki, no decurso ou após uma terapia com este podem surgir à superfície emoções 

reprimidas. Isto nada tem de negativo. Trata-se apenas de um processo de desbloqueio e 

libertação de energias dissonantes que obstruíam o fluxo saudável de energia vital, uma 

espécie de “injecção” de energia cósmica que, por sua vez, aumenta a nossa energia 

vital, elevando o nosso nível vibratório, tornando-nos mais resistentes à doença, mais 

calmos e confiantes. 

3.5. PROCESSOS DE APRENDIZAGEM REIKI 

Waites e Mestre Naharo (2000) asseguram que o Reiki sempre foi uma filosofia ou 

método baseado numa tradição oral, transmitida de professor para aluno e, assim, ao 
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longo das gerações sub consequentes, em oposição a uma tradição baseada em 

escrituras. 

Não basta ler livros, quaisquer que sejam, para aprender Reiki. O ensino deste é feito 

por aqueles que após três a quatro anos de aprendizagem e prática, recebem de um 

Mestre qualificado, a sintonização ao 3º nível e a autorização para ensinar; tornando-se 

por sua vez, Mestres/Instrutores (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

No sistema Usui Tibetano há, basicamente, três níveis de ensino mais o mestrado 

(Idem). 

3.5.1. Primeiro Nível  

Este é o nível mais básico do Reiki. 

No primeiro nível, o aluno recebe:  

 Uma série de tratamentos ou sintonias, que harmonizam alguns Chacras e 

purificam determinados canais nos sistemas orientais por onde circula a energia 

vital (Cavalheiro, 1999, citado por Mendes et al, 2003). 

 Aprende as técnicas básicas, as posições das mãos, como tratar-se a si mesmo e 

a outras pessoas, animais ou plantas. Embora as aplicações neste nível sejam 

apenas na parte física, as implicações estendem-se indirectamente ao espiritual e 

mental. Dar Reiki a si mesmo é o primeiro passo para o compreender (Idem). 

3.5.2. Segundo Nível  

Após ter completado o primeiro nível e se ter passado algum tempo a praticar que 

implica, dar e receber Reiki, o aluno está preparado para começar o próximo estádio 

(Idem). 

No segundo nível, o aluno: 

 Recebe uma nova série de tratamentos ou sintonias (Idem); 

 Aprende três chaves ou símbolos para trabalhar com a energia de forma mais 

eficaz (Idem). 
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Essas chaves permitem, entre outras coisas: 

 Entrar em contacto com o subconsciente;  

 Enviar Reiki à distância, no espaço e no tempo;  

 Eliminar vícios e hábitos indesejáveis;  

 Potenciar a realização de objectivos;  

 Tratar directamente situações;  

 Ajudar a resolver problemas de ordens variadas, relacionados ou não com a 

protecção e bem-estar de cada um (Idem). 

3.5.3. Terceiro Nível  

Com o terceiro nível abre-se uma nova “porta”. A sintonia ao símbolo Usui de mestre, 

bem como o ensino da sua utilização, permite um considerável alargamento das 

possibilidades de canalização energética (Idem). 

Fazem ainda parte do ensino: novas técnicas de meditação Reiki, grelha de cristais para 

nos alimentar em energia ou para acelerar a realização de projectos, cirurgia psíquica 

Reiki para eliminar negatividade e um exercício especial para aqueles que pretendem 

encaminhar-se para o mestrado (Idem). 

Como assegura Marques (1999), depois de cada iniciação é necessário praticar durante 

um certo tempo para aceder ao nível seguinte. A prática deve ser constituída por: auto-

Reiki, diariamente, dar Reiki a outros sempre que possível, receber Reiki de outro 

praticante, sempre que possível. 

Receber a iniciação a um nível superior sem essa prática, é um pouco como querer 

entrar para a faculdade antes de aprender a ler. Se assim for, os resultados serão bem 

decepcionantes (Idem). 
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4. OPÇÃO METODOLÓGICA 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992) em concordância com Lessard-Herbert et al 

(1995), a metodologia é um conjunto de directrizes que orientam a investigação 

científica. 

Segundo Strauss (1990), a escolha por determinada metodologia reflecte a forma de 

pensarmos, de estudarmos a realidade social para melhor compreendermos como o 

mundo funciona. Segundo a nossa questão de partida: O Reiki pode constituir-se como 

uma terapia complementar em enfermagem? Optamos então, pelo método qualitativo. 

A pesquisa qualitativa é caracterizada como modos de inquisição sistemática 

preocupados com a compreensão dos seres humanos e da natureza de suas transacções 

consigo mesmos e com seus arredores Benodiel, (1984); citado por Polit e Hungler, 

1995). 

Neste sentido, a abordagem qualitativa surge como a mais adequada para o nosso estudo, 

pois o que nos interessa é o estudo de um fenómeno contextualizado, partindo dos dados 

encontrados, do ponto de vista de quem vive a experiência, para compreender o objecto 

de estudo. 

De acordo com Fortin (1999), um estudo qualitativo e descritivo utiliza o relato de 

situações vividas e descritas pelos sujeitos do estudo, tendo em conta que estamos 

interessados na percepção subjectiva de uma experiência. 

Segundo Thorne (1997:28) citado por Streubert e Carpenter (2002:1), a tradição de 

utilizar métodos qualitativos para estudar fenómenos humanos está submersa nas 

ciências sociais. Surgiu devido à incapacidade de descrever plenamente os aspectos dos 

valores, cultura e relações humanas, recorrendo a métodos de investigação qualitativa. 

Mais recentemente, a prática da investigação qualitativa expandiu-se porque as 

“abordagens empíricas têm provado ser limitadas na resposta a questões clínicas 
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desafiadoras, especialmente onde a subjectividade e a interpretação humana estão 

envolvidas”. 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

A nossa necessidade de compreender em profundidade a experiência humana subjectiva 

preservando a forma e conteúdo dessa experiência e analisando essas qualidades, só é 

possível através de uma metodologia de natureza qualitativa (Bogdan, 1994). 

Segundo Polit e Hungler (1995), este tipo de pesquisa qualitativa baseia-se na premissa 

de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da 

experiência humana, tal como ela é vivida e tal como é definida pelos seus próprios 

autores, em que o objectivo principal é o de gerar teoria. De acordo com o mesmo autor, 

a pesquisa descritiva consiste em descrever simplesmente um fenómeno ou um conceito 

relativo a uma população de maneira a estabelecer características desta. 

Segundo Streubert e Carpenter (2002), o alvo da operação de descrição é comunicar e 

descrever de modo descrito e verbal, os elementos distintos e críticos de fenómeno. A 

descrição é baseada numa classificação ou agrupamento do fenómeno.  

Segundo Latimer (2005), a investigação qualitativa oferece ensaios sobre metodologias 

qualitativas desenvolvidas para investigar a prática de enfermagem e cuidados de saúde 

por modos que reflectem a sua complexidade. 

4.2. SUJEITOS DO ESTUDO 

No nosso estudo aplicamos a entrevista do grupo de foco a quatro sujeitos que praticam 

Reiki há mais de seis meses (Anexo III), e ainda uma entrevista a um mestre de Reiki 

(Anexo IV) e a um enfermeiro praticante de Reiki (Anexo V). A escolha de um mestre 

de Reiki e dos quatro sujeitos praticantes surge da necessidade de compreender a 

importância atribuída ao Reiki por quem o pratica, quer seja em beneficio dos outros 

e/ou para o seu próprio uso pessoal. Relativamente a escolha de um enfermeiro 

consideramos pertinente a inclusão desta visão para resposta a nossa questão de 

investigação, nomeadamente no sentido de este ter uma noção de enfermagem 

equiparável a noção de enfermagem e cuidados preconizada na formação curricular 
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inerente ao curso de enfermagem. Como tal, foi nossa intenção obter resultados que 

configurassem significado na visão dos clientes, potenciais usufruidores de cuidados de 

enfermagem, bem como, na perspectiva de quem promove o cuidar quer seja através de 

terapias convencionais, quer complementares. O local da realização das entrevistas, foi 

um local neutro, tendo sido escolhido para o efeito, o auditório do Centro Cultural e 

Congressos de Angra do Heroísmo no mês de Maio de 2007. 

4.3. INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

Segundo Polit e Hungler (1995), se quisermos saber o que as pessoas pensam, sentem 

ou acreditam, o meio mais directo de informação é perguntar-lhes. Sendo assim, 

achamos que a entrevista adquire muita importância como um método a ser utilizado no 

nosso estudo. Segundo Selltiz (1987), a entrevista enquanto técnica de colheita de dados 

é bastante adequada para a obtenção de informação acerca do que as pessoas sabem, 

crêem, esperam, sentem, desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram bem, como acerca 

das explicações ou razões a respeito de coisas precedentes. 

De acordo com Selltiz (1987), a entrevista: 

- Produz uma melhor amostra da população em estudo; 

- O índice de resposta é elevado; 

- As pessoas participam mais facilmente, se o que têm a fazer é apenas “falar”; 

- As pessoas tem maior motivação para falar do que para escrever; 

- É apropriada para revelar informações complexas (favorecem o aparecimento de 

sentimentos subjacentes a uma opinião expressa); 

- É eficiente para obter dados em profundidade acerca do comportamento humano; 

- Oferece maior flexibilidade porque o entrevistado pode esclarecer o significado das 

perguntas, adaptar-se ao entrevistador e às circunstâncias em que se desenvolve a 

entrevista; 

- Permite captar o som de voz e a ênfase que se dá nas respostas. 
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Desta forma, segundo Quivy e Campenhoudt (1992), podemos verificar que ocorre 

troca de informação durante a qual o interlocutor do investigador exprime as suas 

percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações ou as suas 

experiências, permitindo uma maior autenticidade e profundidade. 

De facto, a entrevista possibilita-nos o acesso às vivências ou percepções de 

determinado conhecimento relatado pela pessoa entrevistada. É também dada às pessoas, 

liberdade de opinar sobre determinada temática, e manifestar os seus conhecimentos 

com elevado grau de profundidade e criatividade, sem que por isso o investigador 

necessite de um grande número de questões exactas (Idem). 

Segundo Gerber (1999), ao longo das entrevistas é necessário que o investigador adopte 

uma atitude de aceitação, um estilo de entrevista descontraído e um interesse genuíno 

pelo que a pessoa tem para dizer. 

Para Selltiz (1987), ao optar-se pela entrevista como instrumento de colheita de dados 

temos também à partida certas vantagens: 

 Grande capacidade para corrigir enganos dos informantes; 

 A maior duração e a situação interpessoal poderá ajudar o entrevistador a 

desenvolver um melhor relacionamento com o entrevistado o que por sua 

vez facilita o aparecimento de respostas a questões que tenham sido 

potencialmente embaraçosas ou ameaçadoras; 

 Permite o uso de recursos audiovisuais, tais como, o gravador e câmara de 

filmar; 

 Poderá incluir-se dados adicionais por meio da observação. 

Para a realização do instrumento de colheita de dados, elaboramos um guião (Anexo IV) 

que tem como função enquadrar, delimitando o campo de investigação em que a 

preocupação é a recolha de dados em profundidade. De facto, e de acordo com Quivy e 

Campenhoudt (1992), é recomendado a elaboração prévia de uma série de perguntas 

guião, a propósito das quais é imperativo receber uma informação por parte do 

entrevistado. 
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Os registos das entrevistas foram audiogravados e depois transcritos para o papel, tendo 

sempre a preocupação de ouvir repetidamente as gravações. 

Após a transcrição das mesmas, foi fornecido a cada entrevistado uma cópia, com o 

objectivo de clarificar e aprofundar determinadas questões que tivessem sido abordadas 

mais superficialmente, tendo sido manifestado por alguns dos sujeitos, a necessidade de 

alterar o transcrito.  

Em resposta aos objectivos propostos para o nosso estudo optámos por utilizar como 

técnica de colheita de dados a entrevista semi-directiva (Quivy e Campenhoudt, 1992), 

ou semi-estruturada (Bogdan, 1994), por consideramos ser a mais adequada aos nossos 

propósitos. Relativamente à nossa intervenção junto dos quatro participantes de Reiki 

optámos por elaborar a entrevista semi-directiva em conjunto em, como tal, 

seleccionámos a entrevista do grupo de foco como técnica. 

Segundo Neto et al (2001: consultado a 13.02.07), a técnica do grupo de foco é definida 

como “ uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e 

durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do 

público-alvo de suas investigações, tendo como objectivo colectar, a partir do diálogo e 

o debate entre eles, informações a cerca de um tema especifico”. 

Esta técnica pode ser vista como uma forma complementar da entrevista, isto porque, o 

grupo de foco tem por finalidade obter a “fala em debate”, onde vários pontos são 

discutidos, formando conceitos, impressões e concepções em determinado tema, entre 

os participantes do grupo. Os dados, assim obtidos, são de natureza essencialmente 

qualitativa e o número ou quantidade de grupos deve ser definido a partir do objectivo 

da pesquisa, sendo o seu limite delinear pela saturação obtida através do esgotamento 

dos temas (Idem). 

De acordo com o mesmo autor, o estudo desta técnica, propõe alguns pontos 

importantes para o seu desenvolvimento: 

- Deve-se ter uma equipa composta por dois pesquisadores: um exercendo a função de 

mediador e outro de relator – observador, durante a realização dos grupos de focos; 

- Devem ter uma duração entre uma e duas horas; 
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- O grupo deve ser composto entre 4 a 12 pessoas; 

- Deve-se elaborar um “roteiro de debate” construído a partir dos objectivos da pesquisa 

e elaborado através de questões-chave que favoreçam o levantamento das informações 

para a elucidação dos objectivos propostos;  

- Os debates devem ser registados de duas formas: através da gravação (gravador ou 

filmagem) e através das anotações das falas, assim como algum registo da linguagem 

não verbal (posturas, expressão, etc.). 

- Os grupos são formados por participantes que têm características em comum e são 

incentivados pelo moderador a conversarem entre si, experiências interagindo sobre as 

suas ideias, sentimentos, valores, dificuldades, etc. o papel do moderador é promover a 

participação de todos, evitar a dispersão dos objectivos da discussão e monopolização 

de alguns participantes sobre outros. O assunto é identificado num roteiro de discussão 

e são seleccionadas técnicas de investigação para a colheita das informações (Idem).  

As entrevistas com grupo de foco podem ser utilizadas em todas as fases de um trabalho 

de investigação. São apropriadas para estudos que pretendem entender atitudes, 

preferências, necessidades e sentimentos (Idem).  

As vantagens da utilização de um grupo de foco são resultados imediatos, o formato 

flexível permite que o moderador explore perguntas não previstas e o ambiente de grupo 

minimiza opiniões falsas ou extremas, proporcionando equilíbrio e a fidedignidade dos 

dados. Tem como limitações, as discussões serem desviadas ou dominadas por algum 

participante, as informações podem trazer dificuldades para análise e generalizações e 

neste sentido devem ser interpretadas no contexto do grupo e complementadas com 

dados colectados através de outros instrumentos (Idem). 

De acordo com Fontana & Frey (1994); MacDougall & Baum (1997) citado por 

Streubert e Carpenter (2002), os grupos de foco estão particularmente em sintonia com a 

colheita de dados qualitativos porque possuem a vantagem de serem económicos, 

flexíveis, estimulantes, cumulativos, elaborativos, acessíveis e capazes de produzir 

dados ricos. 

Segundo Carey & Smith (1994) citado por Streubert e Carpenter (2002), a maior 

desvantagem dos grupos de foco é o pensamento de grupo, um processo que ocorre 
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quando membros mais fortes de um grupo ou segmentos do mesmo possuem maior 

controlo ou influencia sobre as verbalizações dos outros membros.  

Geralmente, um bom líder de grupo pode ultrapassar esta tendência, se estiver 

consciente deste potencial, durante a colheita de dados. As vantagens dos grupos de 

foco enquanto estratégia de colheita de dados ultrapassam esta desvantagem (Ibidem). 

O nosso instrumento de colheita de dados iniciou-se, ou melhor, foi posto em prática no 

mês de Maio. Como tal, realizámos a entrevista do grupo de foco no mês de Maio de 

2007, no Centro Cultural e Congressos de Angra do Heroísmo e teve a duração de uma 

hora. A entrevista à Mestre de Reiki e à Enfermeira que pratica Reiki decorreram, 

igualmente, no mês de Maio e tiveram uma duração média de 30 minutos. Durante as 

entrevistas, foi possível explorar e clarificar os seus discursos, procurando manter um 

clima favorável à expressão das suas vivências, evitando qualquer juízo de valor. 

4.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

A análise dos dados em investigação qualitativa define-se como uma fase integrada num 

processo de investigação, em que o investigador se remete a um período de recolha de 

dados situando-se em relação ao que já emergiu dos dados e ao que resta por descobrir 

(Fortin, 1999).  

Tendo em conta as características da análise de conteúdo, que a seguir apresentamos, 

consideramo-la a técnica mais adequada para o tratamento dos dados do nosso estudo.  

A análise de conteúdo é, na opinião de Bardin (1995), um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de progressão/recepção destas mensagens por sua 

vez, Vala (1986:104) citado por Silva e Pinto (1986), considera que a finalidade da 

análise de conteúdo consiste em “ efectuar inferências com base numa lógica explicitada, 

sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas.” Defende 

ainda que a análise de conteúdo pressupõe, pelo menos, as seguintes etapas: delimitação 

dos objectivos e definição de um quadro de referência teórico orientador da pesquisa, 

construção de um corpus, definição de categorias e definição de unidades de análises.  
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A organização da análise de conteúdo contempla, de acordo com Bardin (1995), três 

fases distintas que estão simultaneamente interligadas, e que são: a fase de pré-análise 

(fase de organização propriamente dita, cujo objectivo é servir como um esquema 

preciso mais flexível do desenvolvimento das fases seguintes), a fase de exploração de 

material (fase de análise propriamente dita em que serão administradas de uma forma 

sistemáticas as decisões tomadas na fase anterior) e o tratamento dos resultados obtidos, 

a inferência e a interpretação (através de determinadas operações, de forma a tornarem-

se significativas e válidas). 

A pré-análise é constituída por actividades diversas, como sejam a selecção de 

documentos, a partir do qual se constitui o corpus, a leitura flutuante que proporciona 

um primeiro contacto, conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações em que, pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa (Idem). 

De acordo com Vala (1986) citado por Silva e Pinto (1986), o corpus é todo o material a 

analisar, em concordância com Bardin (1995), que o define como o conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos a procedimentos analíticos. 

Após esta primeira fase, segue-se a que se intitula de análise, dedicando-se esta à 

exploração de material, isto é, à codificação, desconto ou enumeração em função de 

regras previamente formuladas (Bardin, 1995). 

A codificação consiste numa transformação, efectuada segundo regras precisas dos 

dados brutos do texto, transformação esta que por recorte, classificação e agregação, 

permite atingir uma representação de conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de índices, 

remetendo nos assim para a escolha das categorias (Idem).  

A categorização é, segundo Bardin (1995:117), “uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente por 

reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos. As 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sobre um 

título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos”. 
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A autora refere ainda que, o critério para a categorização pode ser: léxico, através da 

classificação das palavras pelo seu sentido; sintáctico, onde se procuram os verbos e os 

adjectivos, expressivos, através por exemplo, da perturbação da linguagem, semântico, 

sendo este ultimo através da caracterização temática, onde se estudam as mudanças que 

sofrem a significação das palavras (Ibidem).  

No nosso estudo, o critério de classificação será o semântico (Ibidem). 

Na categorização podem utilizar-se dois procedimentos diversos, ou se tem à partida, o 

sistema de categorias e nelas se integram os elementos que se vão encontrando ou, o 

sistema de categorias não é fornecido, sendo fruto da classificação analógica e 

progressiva dos elementos, ou seja, à posteriori. Vala (1986) citado por Silva e Pinto 

(1986) e Bardin (1995) mencionam que um sistema de categorias pode ser elaborado à 

priori, à posteriori ou então, por estes dois meios. A opção vai depender dos objectivos 

em estudo. Se o que interessa a presença ou ausência de certas categorias no corpus, o 

investigador vai estabelece-las à posteriori. No entanto, o autor pode construir um 

sistema de categorias, após uma leitura flutuante, impressionista, e tendo em conta o 

referencial teórico. Por outro lado, pode conjugar-se a estes processos, quando tal 

parecer mais adequado.  

Segundo Vala (1986:110-111) citado por Silva e Pinto (1986), considera que a escolha 

das categorias é um momento delicado da análise de conteúdo pois elas são “o elemento 

chave do código do analista, sendo normalmente compostas por um termo – chave que 

indica a significação central do conceito que se quer aprender, e de outros indicadores 

que descrevem o campo semântico do conceito.” O mesmo autor, indica duas regras, 

somente, a aplicar na construção das categorias: a exaustividade e a exclusividade, 

validade interna, devem ser tidas em conta, respectivamente para assegurar que todas as 

unidades de registo sejam incluídas numas das categorias, e para que a mesma unidade 

se inclua apenas numa categoria. 

Para Bardin (1995), as categorias devem ter as seguintes qualidades: exclusão mutua 

(estipula que cada elemento não pode existir em mais de uma divisão); homogeneidade 

(no mesmo conjunto de categorias não se pode funcionar com o registo e com uma 

dimensão da análise); pertinência (há uma ideia de adequação óptima; objectividade e 

fidelidade, as diferentes partes do mesmo material, ao qual se aplica a mesma categoria 
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deverão ser codificadas sempre da mesma forma); e produtividade (um conjunto de 

categorias é produtivo se fornece os resultados férteis). 

Este trabalho permite-nos estabelecer as categorias e as subcategorias que vem ao 

encontro das nossas questões de investigação e dos nossos objectivos. Pretendemos, 

igualmente identificar, caso se justifique, os segmentos de texto que não se enquadra 

nas nossas questões de investigação para que possam, eventualmente, constituírem-se 

com objecto de análise para futuros estudos.  

A unidade de registo é a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento 

de conteúdo a considerar como unidade de base. Segundo Vala (1986:114) citado por 

Silva e Pinto (1986), uma unidade de registo consiste num “segmento determinado de 

conteúdo que se caracteriza colocando se numa categoria”. Esta é utilizada na 

compreensão para codificar a unidade de registo e corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões (superiores às de unidade de registo) são óptimas para que 

se possam compreender a significação exacta da unidade de registo. Isto pode ser a frase 

para a palavra e o parágrafo para o termo. 

A última fase inclui o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, em que a 

análise das mensagens vai permitir ao investigador fazer inferências, isto é, deduzir 

conhecimento sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio. A inferência é, pois, 

considerada como procedimento intermédio entre a descrição enumeração das 

características do texto, resumida após tratamento, primeira etapa, e a interpretação 

significação conseguida a estas características, última fase, que vai permitir a passagem 

explicita de uma à outra (Bardin, 1995). 

De acordo com Vala (1986) citado por Silva e Pinto (1986), o problema da fidelidade é 

um problema comum a todas as técnicas de investigação. Mas a fidelidade da 

codificação reveste algumas dificuldades particulares no caso da análise de conteúdo. 

Uma vez que qualquer conteúdo é susceptível de interpretações diversas prevê-se que 

dois codificadores ao analisar o mesmo material cheguem a resultados diferentes aos 

semelhantes. 

Para o nosso estudo, um outro codificador será chamado a colaborar na interpretação 

das categorias e sub-categorias estabelecidas pelo investigador para que se garanta a 

fidelidade.  
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Pretende-se proceder à codificação final das unidades de texto em categorias e sub-

categorias há medida que decorre a sua análise. De acordo com Bardin (1995), a 

codificação corresponde a uma transformação, efectuada segundo regras precisas dos 

dados brutos do texto, ou seja, os dados os brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exacta das características 

pertinentes do conteúdo. 

Como foi referido acima, segundo Khun (s/d:168) citado por Amorim (1995) citado por 

Mendes et al (2003), o paradigma constitui “realizações científicas universalmente 

reconhecidas que durante um certo tempo proporcionam modelos de problemas e 

soluções a uma comunidade científica”. O aparecimento de um novo paradigma 

acontece quando o paradigma existente deixa de apresentar soluções a um problema 

novo. Tendo seguido esta linha de pensamento, na vanguarda de um novo paradigma, 

utilizamos para o nosso tratamento de dados, as seguintes categorias à priori: Pessoa, 

Ambiente, Saúde e Enfermagem. De facto, estas categorias servem o nosso propósito 

porque vão de encontro ao novo paradigma emergente na nossa profissão, como em 

qualquer paradigma, e uma vez que ao longo do trabalho nos suportamos nos conceitos 

de Watson, do Cuidar-Curar Transpessoal faz sentido a opção metodológica da 

categorização escolhida. Por outro lado, os conceitos de Pessoa, Ambiente, Saúde, 

Enfermagem, orientam para a apreciação continuada que terá que estar subjacente na 

interacção do enfermeiro/pessoa. 

Assim, na construção da ciência da Enfermagem assiste-se à evolução do Paradigma 

Após realizadas e transcritas as entrevistas, procedemos à análise e exploração das 

mesmas. Nestas fez-se, seguidamente, a análise da semântica, a codificação, o recorte, 

classificação em categorias.  

No processo de categorização podemos destacar duas fases: a primeira, a classificação 

informática em que distribuímos os diversos recortes dos entrevistados por cores 

correspondentes a categorias, em que o amarelo correspondia à categoria enfermagem, o 

vermelho à categoria saúde, o verde à categoria ambiente e azul à categoria pessoa; e a 

segunda fase, em que todos os recortes foram imprimidos e distribuídos por caixas 

físicas, correspondentes às quatro categorias, referidas acima. Nestas revalidamos as 

distribuições dos recortes dos entrevistados, tentando assegurar os critérios de 
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categorização de Bardin. Foi nesta última fase que nos apercebemos da necessidade de 

criar dentro das categorias, sub-categorias e, em alguns casos, sub-sub-categorias. 

Identificámos as seguintes Categorias com as respectivas sub e sub-sub-categorias 

(Anexo VIII), assim temos, incluído dentro da Categoria Pessoa a sub categoria 

Consciência, Espiritual, Ligação intencional e Crescimento da Pessoa; incluído na 

Categoria Ambiente temos a sub-categoria Energia Universal que se subdivide nas sub-

sub-categorias Energias positivas e Energias Negativas; incluído na Categoria Saúde 

temos a sub-categoria Potencial de cura e Escolha de valores; incluído na Categoria 

Enfermagem identificámos a sub-categoria Evidência cientifica, Enfermeiro como 

terapeuta, Exercício profissional no qual se sub-sub-categorizou em Continuidade dos 

cuidados, Cuidados complementares e Benefícios, incluímos, de igual modo, a sub-

categoria Procedimento técnico do Reiki que se sub-sub-categorizou em Aplicação da 

técnica e Consentimento dos sujeitos. 

Mencione-se, ainda, que durante todo o processo de categorização deste estudo o nosso 

orientador operou como um juiz na confirmação e validação das mesmas. 

4.5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O primeiro aspecto a registar, é que o tipo de estudo que se adoptou teve uma finalidade 

precisa, será realizado num dado contexto, envolvendo participantes que partilham a 

mesma realidade. Estas considerações implicam que se tenha a noção de que este estudo 

não permite nenhuma generalização de resultados, mas antes a identificação de questões 

susceptíveis a serem desenvolvidas noutros estudos futuros.  

Nas considerações éticas orientamo-nos pelos princípios descritos por Patton (1990): 

- Será pedida autorização por escrito a cada sujeito de estudo (Anexo VII); 

- Será dada garantia, por nós, aos sujeitos, da confidencialidade da identidade e 

garantimos a utilização dos dados ao presente estudo e não para outros fins; 

- O consentimento informado será tido em conta quando solicitado aos sujeitos a 

utilização para a gravação/filmagem das entrevistas; 

- No inicio das entrevistas serão expostos e clarificados os objectivos do estudo. 
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- Segundo Fortin (1999), o consentimento informado consiste, no “princípio ético 

segundo o qual o investigador solicita a participação voluntária dos participantes depois 

de os ter informado das vantagens e dos inconvenientes possíveis da experimentação” 

(Idem). 

A participação destas pessoas em que autonomia está reduzida torna-se aceitável se:  

1. A investigação é terapêutica e os benefícios são mais elevados para as pessoas 

do que para o próprio processo experimental;  

2. O investigador aceita sujeitos vulneráveis e não vulneráveis no seu estudo;  

3. Os riscos são mínimos e o processo de consentimento livre é seguido 

rigorosamente (Levine, 1996, citado por Burns e Grove, 1995, citado por Fortin, 

1999). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, fazemos a apresentação e a análise dos dados. Sendo um estudo de 

abordagem qualitativa, a análise dos dados será apresentada recorrendo à nossa 

interpretação. Vai ser ilustrada com citações extraídas das entrevistas, pretendendo, 

assim, atribuir consistência à nossa interpretação dos discursos, no domínio dos 

contributos do Reiki. Para tal, recorremos às concepções teóricas de vários autores, que 

consultamos e que nos ajudaram a fundamentar a análise. 

5.1. O REIKI COMO TERAPIA COMPLEMENTAR EM ENFERMAGEM  

Segue-se a apresentação das quatro categorias identificadas à priori e encontradas nos 

discursos dos sujeitos. A ordem de apresentação é aquela que nos parece mais coerente 

no sentido de ajudar a esclarecer o tema em estudo. 

Sendo este estudo de carácter qualitativo, definimos categorias no seguimento do nosso 

referencial teórico que nos pareceram fazer mais sentido de acordo com o que 

pretendíamos estudar. Surgem assim as categorias Pessoa, Ambiente, Saúde, 

Enfermagem, derivando dos paradigmas da profissão e que vêm satisfazer os nossos 

intentos deste estudo, daí que a categorização e subsequente análise dos dados descrita a 

seguir: 

5.1.1. Categoria Pessoa 

Em 1905, Albert Einstein publicou a sua Teoria Especial da Relatividade e fez em 

pedaços todos os conceitos principais da forma newtoniana de encarar o mundo ao 

compreender a matéria e a energia com características intercambiáveis. A massa nada 

mais é do que uma forma de energia. Os nossos corpos são energia (Brennan, 1987). 

Quando confrontados com o tema, os entrevistados foram unânimes na valorização e 

consciencialização do mesmo fenómeno “ (...) antes de nascermos já está, já somos 

energia.” E5 e quando “ (…) nós acreditamos, que tudo é energia, nós vamos sentir-
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nos ligados à face da Terra” E6, funcionando, assim, como “ (...) uma energia cósmica, 

universal, que está à disposição de todos nós (...) faz parte da vida de toda a gente (...) 

E1.  

Uma plataforma para chegar a essa totalidade consiste em abrir mão das limitadas 

definições do Eu (self), baseadas no nosso passado newtoniano de partes separadas, e 

identificarmo-nos com o facto de sermos campos de energia. Conceitos como o de 

“partícula elementar”, “substância material” ou “objecto isolado” perderam o 

significado.  

Segundo William Blake (1975) citado por Watson (2002), na estrutura transpessoal, o 

corpo torna-se num espírito vivo, manifestando um modo de estar no mundo, e 

reflectindo como nos mantemos no mundo, no que concerne à relação do Eu e da 

consciência de cada um. “São tudo comportamentos que derivam muito da nossa forma 

de pensar, da nossa forma de estar na vida e, é isso, que eu me refiro quando digo que 

passa pela aceitação de si, por um profundo conhecimento de si, uma interrogação 

constante, de, o que é que eu estou a fazer a mim próprio, o que é que eu estou a fazer 

aos outros.” E6. Segundo, William Blake (1975) citado por Watson (2002), ao termos 

em conta o corpo pós-moderno/transpessoal, estamos a reconsiderar simultaneamente o 

que significa ser-se humano, em que ”O espiritual é o essencial do ser humano.” E4.  

Importa, também salientar que “apesar de o Reiki ser de natureza espiritual não é uma 

religião. Não tem dogmas e não precisa fé ou crença para que o seu uso seja eficaz 

(Marques, 1999) “ (…) qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer culto, qualquer 

crença ou até na ausência dela pode utilizar o Reiki, para seu benefício ou dos outros.” 

E6. Alguns sujeitos identificaram, inclusivamente, que “Talvez o abandono da prática 

da religião e até mesmo a falta de crença religiosa levem as pessoas e ligar só ou quase 

exclusivamente em função do material, não é feliz, não se sente completa pois a sua 

essência é muito mais do que isso é sobretudo espiritual. Não dá nada. Pode-se dar a 

nível material e não prendem a nossa essência, que é a essência espiritual.” E4.  

De acordo com Marques (1999), o Reiki como terapia baseia-se na existência de uma 

energia ou substância fundamental, nos seres vivos esta energia (Ki ou Chi) regula as 

suas funções vitais e mantém-nos vivos. Contudo, a passagem da energia Reiki nunca é 

forçada para dentro do receptor, este só recebe a que necessita ou está preparado para 
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receber, “ (...) tem muito a ver com a força interior de cada um, se a pessoa não quiser, 

ninguém faz nada. O poder está dentro de nós, nós é que temos de querer, não se pode 

fazer Reiki a quem não quer.” E4 

De acordo com Waites e Naharo (2000), zangar-se, quer consigo próprio quer com os 

outros, ou com o mundo, dá origem a graves bloqueios na energia do indivíduo, “As 

pessoas é que estão a provocar os bloqueios (...) ” E5, sendo o inimigo individual e 

interior mais complexo. 

Segundo Brennan (1987), é grande a nossa capacidade de influir uns nuns outros, tal 

como um dos sujeitos deste estudo referiu ao dizer: “Segundo Platão, o pensamento do 

homem é a sua ferramenta mais poderosa, o poder está todo dentro de nós, é a lei da 

atracção, como se tem divulgado ultimamente. O que nós pensamos, as nossas 

intenções materializam-se, tudo o que nós pensamos, atraímos e concretizamos.” – E4 

 Sermos curadores significa, assim, mover-nos na direcção da força criativa universal, 

que experimentamos como amor pela reindentificação com o eu, universalizando-nos 

(Brennan, 1987) “A partir do momento em que nos estamos a aceitar os nossos defeitos 

ou podemos considerar defeitos, ao mesmo tempo já vamos estar a curá-los.” – E5. 

Como assegura Marques (1999) depois de cada iniciação é necessário praticar durante 

um certo tempo para aceder ao nível seguinte. A prática deve ser constituída por: auto-

Reiki, diariamente, dar Reiki a outros sempre que possível, receber Reiki de outro 

praticante, sempre que possível “Eu, pessoalmente, integro o Reiki diariamente, 

pratico-o todos os dias.” - E3, “Costumo utilizar e resulta. Por vezes, algumas colegas 

pedem que lhes faça Reiki e faço.” - E1.  

De seguida apresentamos em quadro, um resumo da categoria Pessoa, expondo neste 

apenas as frases que utilizamos para análise de estudo desta. Destacam-se na categoria 

Pessoa cinco subcategorias, por nós definidas posteriormente: Consciência, Dimensão 

Espiritual, Ligação Intencional, Crescimento da Pessoa. 

Categorias Sub Categorias Unidades de Registo 

Pessoa Consciência “É uma energia cósmica, universal, que está à 

disposição de todos nós, porque podemos a qualquer 

momento usufruir dessa energia, para a nossa 
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própria energia vital.” – E1   

“ (...) o Reiki tanto é uma forma de estar na vida e 

algo que está sempre connosco que pertence a nós, 

antes de nascermos já está, já somos energia.” – E5 

Dimensão espiritual “Talvez o abandono da prática da religião e até 

mesmo a falta de crença religiosa levem as pessoas e 

ligar só ou quase exclusivamente em função do 

material, não é feliz, não se sente completa pois a 

sua essência é muito mais do que isso é sobretudo 

espiritual. Não dá nada. Pode-se dar a nível material 

e não prendem a nossa essência, que é a essência 

espiritual.” – E4 

“ (…) qualquer pessoa de qualquer religião, 

qualquer culto, qualquer crença ou até na ausência 

dela pode utilizar o Reiki, para seu benefício ou dos 

outros.” – E6 

Ligação Intencional “ (...) tem muito a ver com a força interior de cada 

um, se a pessoa não quiser, ninguém faz nada. O 

poder está dentro de nós, nós é que temos de querer, 

não se pode fazer Reiki a quem não quer.” - E4 

“Segundo Platão, “o pensamento do homem é a sua 

ferramenta mais poderosa”. O poder está todo 

dentro de nós, é a lei da atracção, como se tem 

divulgado ultimamente. O que nós pensamos, as 

nossas intenções materializam-se, tudo o que nós 

pensamos, atraímos e concretizamos.” – E4 

“As pessoas é que estão a provocar os bloqueios, a 

ansiedade, comem mais, tem mais falta de 

enraizamento, tem mais problemas de circulação, de 
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coluna, os medos, têm muita tendência a inchar da 

barriga, e isto tem a ver com o plexo solar.” – E5 

Crescimento da Pessoa “A partir do momento em que nos estamos a aceitar 

os nossos defeitos ou podemos considerar defeitos, 

ao mesmo tempo já vamos estar a curá-los.” – E5 

“São tudo comportamentos que derivam muito da 

nossa forma de pensar, da nossa forma de estar na 

vida e, é isso, que eu me refiro quando digo que 

passa pela aceitação de si, por um profundo 

conhecimento de si, uma interrogação constante, de, 

o que é que eu estou a fazer a mim próprio, o que é 

que eu estou a fazer aos outros.” – E6 

5.1.2. Categoria Ambiente 

Segundo Murphy (1995) citado por Watson (2002), toda a matéria está elevada a nível 

do estatuto de consciência, no qual há um sentido do espírito transcendente, do 

reverencial e da energia da alma, que são tornados explícitos como fazendo parte de 

uma cosmologia emergente com consciência unitária. 

Segundo Watson (2002), a nossa cosmologia é um caminho através do qual podemos 

ampliar as nossas almas durante esta era de crise pós-moderna na condição humana. 

Esta cosmologia, relaciona-se com o cuidar ao nível humano e cosmológico, uma vez 

que um individuo é o reflexo do outro, relacionamento connosco próprio, com o planeta 

terra e com o divino. Nesta perspectiva, torna-se irremediável e “ (…) importante nós 

sabermos cuidar de nós porque se nós estivermos bem afectamos positivamente, não só 

os mais próximos mas também os outros. É uma frequência vibratória, mais alta ou 

mais baixa, conforme a pessoa se sente.” E4 

De acordo com os sujeitos, esta cosmologia, esta energia manifesta-se como “ (...) a 

energia universal que nos traz muito amor, paz e harmonia.” E2. Esta afirmação 

remete-nos para o conceito de Marques (s/d) sobre o Reiki, enquanto energia cósmica, 
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que para além de amplificar as capacidades inatas, equilibra o espírito, ajudando, deste 

modo, a alcançar a felicidade, tornando o corpo saudável. 

Assim sendo, e de acordo com o mesmo autor, o Reiki promove a restauração e 

manutenção do equilíbrio energético, diminuindo desta forma a probabilidade de se 

adoecer. Inclusivamente, a semântica da palavra Reiki remete-nos para o conceito de 

equilíbrio energético connosco próprios e com o meio que nos rodeia. De facto, “ (…) 

conseguimos também transmitir energia aos nossos alimentos, a medicações para não 

terem, para evitar os efeitos secundários, (…), porque vai haver logo uma 

harmonização entre iões e catiões e aquilo que nós realmente necessitamos de tomar, 

não sendo em excesso, porque a energia, o Reiki é uma energia inteligente.” E5. O 

Reiki, igualmente, “ (…) actua sobre pessoas, animais, plantas, comida (…)” E4. Com 

efeito, parece que o desenvolvimento das terapias complementares acompanha o 

movimento de busca de tudo o que é natural, quer seja na alimentação, quer seja na 

forma de vestir ou mesmo na procura de medicamentos naturais (Penson, 1995 citado 

por Sousa, 1999). 

Estas noções remetem-nos para o conceito holístico que, de acordo com Sousa (1998) 

consiste no tratar a “pessoa completa”, em que o organismo humano é um ser 

multidimensional, pois possui corpo, mente e espírito ligados de maneira inextricável, 

existindo uma interligação entre a pessoa e o seu meio ambiente: “Para mim, traz-me 

bastante relaxamento, tem-me trazido benefícios vários, em termos de, sinto mesmo um 

desbloquear em termos emocionais, uma sensação até, desde que tenho conhecimento 

desta terapia, uma sensação maior de unidade com os outros seres humanos e com tudo 

aquilo que existe.” E6.     

Segundo William Blake (1975) citado por Watson (2002), na visão transcendente e 

transpessoal do corpo, este permanece totalmente manifesto como físico e, certamente 

presente no mundo material e objectivo. Ao mesmo tempo também se manifesta como 

um fluído, como vibrações elementares de luz e energia, como correntes eléctricas. O 

corpo comunica e está em comunicação, para além da superfície corporal. Cada campo 

de energia da consciência individual, está em interacção e em trocas contínuas com todo 

ambiente interno e externo, o campo de energia não-fisico da existência de cada um. A 

mente, o Eu, a alma, o espiritual e o material, são um só, de igual forma os sujeitos 

identificam que, “Estando bem, transmito aos outros esse bem, porque nós somos todos 
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parte deste universo e como tal temos no nosso corpo físico, na nossa matéria, energia. 

Nós somos energia, somos átomos, somos carbono, somos água.” E4, inclusivamente, 

“ (…) se o ambiente em que vivemos é mau, se é deprimente, se não vemos nada que 

achamos bonito, no verdadeiro sentido da palavra, então vamos ficar debilitados, 

frágeis. Um corpo que não se sente bem acaba por adoecer. É isto que não queremos.” 

E2. 

Então, Reiki é um nome com duas componentes: Rei que significa energia da Força 

Universal, e Ki (ou chi em chinês) que significa energia da Força Vital, em que “ (…) 

Reiki habitualmente denomina-se como energia universal de vida, ou seja, nós temos a 

energia universal que existe no cosmos que existe e que faz parte de todas as coisas, e a 

energia vital que os seres vivos e os seres humanos, nomeadamente, têm dentro de si 

(…)” 

De seguida apresentamos em quadro, um resumo da categoria Ambiente, expondo neste 

apenas as frases que utilizamos para análise de estudo desta. Destacam-se na categoria 

Ambiente três subcategorias, por nós definidas posteriormente: Energia Universal, 

Energia Positivas e Energias negativas.  

Categoria Sub Categoria Sub sub 

Categoria 

Unidades de Registo 

Ambiente Energia 

Universal 

Energias 

Positivas 

“É uma energia que actua a nível 

físico, mental e espiritual.” - E1 

“O Reiki é a energia universal que 

nos traz muito amor, paz e 

harmonia.” - E2 

“Estando bem, transmito aos 

outros esse bem, porque nós somos 

todos parte deste universo e como 

tal temos no nosso corpo físico, na 

nossa matéria, energia. Nós somos 

energia, somos átomos, somos 

carbono, somos água.” – E4 
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“ (…) importante nós sabermos 

cuidar de nós porque se nós 

estivermos bem afectamos 

positivamente, não só os mais 

próximos mas também os outros. É 

uma frequência vibratória, mais 

alta ou mais baixa, conforme a 

pessoa se sente.” – E4 

“ (…) o Reiki (…) actua sobre 

pessoas, animais, plantas, comida 

(…)” - E4 

“ (…) conseguimos também 

transmitir energia aos nossos 

alimentos, a medicações para não 

terem, para evitar os efeitos 

secundários, (…), porque vai haver 

logo uma harmonização entre iões 

e catiões e aquilo que nós 

realmente necessitamos de tomar, 

não sendo em excesso, porque a 

energia, o Reiki é uma energia 

inteligente.” - E5 

 “ (…) Reiki habitualmente 

denomina-se como energia 

universal de vida, ou seja, nós 

temos a energia universal que 

existe no cosmos que existe e que 

faz parte de todas as coisas, e a 

energia vital que os seres vivos e os 

seres humanos, nomeadamente, têm 

dentro de si, portanto faz parte 

deles. E é esta energia universal, 
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esta energia cósmica, energia que 

os seres vivos têm unificada que faz 

aquilo a que habitualmente se diz 

que é a energia Reiki, constituída 

por isso por duas partículas: o Rei, 

o aspecto universal e infinito e o 

Ki, que é a parte do Rei e que se 

refere a energia vital.” - E6 

“Para mim, traz-me bastante 

relaxamento, tem-me trazido 

benefícios vários, em termos de, 

sinto mesmo um desbloquear em 

termos emocionais, uma sensação 

até, desde que tenho conhecimento 

desta terapia, uma sensação maior 

de unidade com os outros seres 

humanos e com tudo aquilo que 

existe.” – E6 

Energias 

Negativas 

“Por vezes, quando estamos com 

uma pessoa a forma de sentirmos e 

percepcionarmos que há uma 

energia mais densa que pode nos 

estar a afectar, muitas vezes 

manifesta-se sob a forma de dor de 

cabeça outras por arrepios, dá a 

sensação de choques eléctricos, 

mas muito intensos, não é uma 

impressão ligeira é, mesmo muito 

intenso. Aí, uma pessoa reflecte e 

pensa no que se está a passar, 

porque estou a sentir isto, e 

percebemos que há ali uma energia 
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que nos está a provocar isso.” - E1 

“A nível de escola, numa reunião 

sinto muitas vezes os campos 

energéticos prejudicados e, para 

além de fazer alguns símbolos, 

utilizo cristais e essências para 

harmonizar o espaço.” E1 

“ (…) se o ambiente em que 

vivemos é mau, se é deprimente, se 

não vemos nada que achamos 

bonito, no verdadeiro sentido da 

palavra, então vamos ficar 

debilitados, frágeis. Um corpo que 

não se sente bem acaba por 

adoecer. É isto que não queremos.” 

- E2 

“ (…) se nós não gostarmos de uma 

pessoa ou se uma pessoa nos 

incomoda e a tentarmos visualizar 

enviando pensamentos positivos 

isso beneficia as relações.” - E4 

“ (…) grande parte dos bloqueios 

que as pessoas têm, tem tudo a ver 

com a sua parte emocional.” – E5 

“O pensar sempre nas coisas de 

uma forma negativa, de ver as 

coisas numa perspectiva menos 

agradável, pode levar-nos a 

sentirmo-nos piores e a agirmos, 

portanto, a termos atitudes menos 
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agradáveis. (…) também, tem um 

feedback dos outros e do ambiente 

que nos circula, menos agradável.” 

– E6 

5.1.3. Categoria Saúde 

O Reiki ultrapassou as barreiras linguísticas e culturais por todo o mundo, sendo 

transmitido oralmente através da experiência positiva, permanecendo intemporal e 

universal na sua essência e respeitando, no entanto, a criatividade e intuição de cada 

praticante. De igual modo, e de acordo com Marques (1999), os princípios do Reiki 

devem ser respeitados como filosofia de vida, sendo” (...) importantes tê-los todos, 

todos os dias, o não te irrites, o não critiques, não te preocupes, o sê honesto no teu 

trabalho, respeita o teu semelhante, são princípios de vida em que todos os dias 

devemos tê-los em mente, embora seja difícil, mas se nos conseguirmos esforçar para 

cumprir esses princípios de Reiki, já vamos dar um grande passo para a nossa evolução 

e qualidade de vida.” E5.  

O Reiki é definido pelos sujeitos como “ (...) um método de cura muito antigo que se 

propagou do oriente para o ocidente, que activa o poder de auto-cura, porque se 

acredita actualmente por vários estudos, varias crenças, que nós todos temos, o poder 

de nos curarmos, ou seja, a nossa mente determina exactamente o que nós queremos 

para nós próprios (…)” sendo que, “O poder de nos auto curarmos que passa pela 

aceitação de nós próprios e por um conhecimento profundo de nós próprios muitas das 

vezes, nós temos necessidade de reflectir sobre aquilo que nós pensamos e da forma 

como nós agimos, porque são exactamente essa forma de pensar e de agir, que nos 

destroem, que nos prejudicam (…)” E6. Estas reflexões, manifestas pelos sujeitos, vão 

de encontro ao que Watson (2002) identifica como o verdadeiro trabalho de curar que 

começa com o nosso Eu (self), com um entendimento profundo da nossa alma, com o 

nosso Eu elevado/profundo, e com a aceitação da existência de realidades não físicas, 

dos aspectos não físicos do corpo humano e do modo de estar no mundo de cada um, 

sendo unicamente a partir daqui que a transformação pode ocorrer. 
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Segundo Amorim (1995) citado por Mendes et al (2003), nos tratamentos de saúde 

tradicionais existe a crença que o corpo tem a tendência natural para o equilíbrio. A 

ciência médica moderna chama a isto “Homeostasia” e cada vez, tem mais a consciência 

de que manter este equilíbrio interno e reforçar os poderes da auto – cura do corpo, é 

essencial para uma saúde e bem-estar a longo prazo, inclusivamente (…) se 

acreditarmos que estamos saudáveis, se tivermos pensamentos positivos, (…) somos 

capazes de efectivamente mudar o nosso estado fisiológico e, digamos que, esse tipo de 

energia, activa esse nosso poder de nos auto curarmos.” E6. Esta energia está inerente 

em várias formas de vida e suporta o poder inato do corpo para a cura (Nield-Anderson 

& Ameling, 2001). 

De seguida apresentamos em quadro, um resumo da categoria Saúde, expondo neste 

apenas as frases que utilizamos para análise de estudo desta. Destacam-se na categoria 

Saúde duas subcategorias, por nós definidas posteriormente: Potencial de Cura e 

Escolha de Valores. 

Categoria Sub Categoria Unidades de Registo 

Saúde Potencial de Cura “O Reiki é um método de cura muito antigo que se 

propagou do oriente para o ocidente, que activa o 

poder de auto-cura, porque se acredita actualmente 

por vários estudos, varias crenças, que nós todos 

temos, o poder de nos curarmos, ou seja, a nossa mente 

determina exactamente o que nós queremos para nós 

próprios (…) ” – E6 

“O poder de nos auto curarmos que passa pela 

aceitação de nós próprios e por um conhecimento 

profundo de nós próprios muitas das vezes, nós temos 

necessidade de reflectir sobre aquilo que nós pensamos 

e da forma como nós agimos, porque são exactamente 

essa forma de pensar e de agir, que nos destroem, que 

nos prejudicam (…) ” – E6 

“ (…) se acreditarmos que estamos saudáveis, se 

tivermos pensamentos positivos, (…) somos capazes de 
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efectivamente mudar o nosso estado fisiológico e, 

digamos que, esse tipo de energia, activa esse nosso 

poder de nos auto curarmos.” – E6 

 Escolha de 

Valores 

“Agora os princípios do Reiki também são importantes 

tê-los todos, todos os dias, o não te irrites, o não 

critiques, não te preocupes, o sê honesto no teu 

trabalho, respeita o teu semelhante, são princípios de 

vida em que todos os dias devemos tê-los em mente, 

embora seja difícil, mas se nos conseguirmos esforçar 

para cumprir esses princípios de Reiki, já vamos dar 

um grande passo para a nossa evolução e qualidade de 

vida.” – E5 

5.1.4. Categoria Enfermagem 

A perspectiva para a enfermagem do século XXI é que todos os enfermeiros procurem 

evidência e a apliquem na sua prática quotidiana, com uma proporção crescente de 

participação activa em investigação. (Smyth, 2004) 

Das entrevistas realizadas, os sujeitos salientaram iniciativas que relacionam o Reiki 

com a enfermagem e que realçam uma evidência prática, nomeadamente, quando 

mencionam que, “ No IPO em Lisboa e no Hospital de Santa Maria há profissionais com 

formação em Reiki, o que aplicam nos doentes, com resultados satisfatórios.” E4. Esta 

afirmação remete-nos para o que nos diz Watson (2002), citado por Parses et al, ao 

afirmar que durante a última metade do século XX, o “redesenhar” e a “construção” da 

mentalidade para a reforma dos cuidados de saúde, contribuíram para um modelo de 

cuidar e de curar.  

De facto, e segundo Cavalheiro (1999) citado por Mendes et al (2003), este tempo é de 

mudança dos paradigmas científicos, o reencontro entre diferentes modos de ver o 

Mundo e a Realidade sendo que, os enfermeiros têm vindo a acompanhar esta evolução 

de pensamento ao reconhecerem a complexidade do ser humano.  



 

76 

Nesta perspectiva, os sujeitos entrevistados referem-se ao Reiki e à Enfermagem como 

algo que “Seria muito bom, pois ajuda muito os doentes. Acalmava-os muito mais, 

principalmente num doente que quando vai para o hospital está muito nervoso e o 

colocar das mãos, falar com ele seria óptimo. Só o colocar as mãos relaxa. Até porque 

se a pessoa estiver com dores, ao aplicar o Reiki, naquela altura, eles ficam sem dores 

ou com muito menos dores. Por exemplo, colegas minhas têm por vezes dores de 

cabeça e aplico o Reiki e elas ficam sem as dores. De facto, funciona mesmo. Ao fim, ao 

cabo a energia passa para elas e equilibra.” E3  

Compreendendo o enfermeiro como terapeuta neste novo paradigma, podemos referir 

que os sujeitos parecem concordar que “ O Reiki é uma terapia energética em que o 

enfermeiro ajuda o doente.” E2 e que “O terapeuta é aquele que canaliza e depois a 

intenção está de boa vontade para que o tratamento se faça.” E6  

Tal como se refere em teoria por Brennan, (1987), sermos curadores significa, assim, 

mover-nos na direcção da força criativa universal, que experimentamos como amor pela 

reindentificação com o eu, universalizando-nos. De facto, “ (…) esse Reiki, 

fundamenta-se (…) no encontro do amor incondicional, encontrando a unidade, 

contactando com a fonte e assumindo a responsabilidade pela vida. (…) a fonte será, 

essa energia cósmica,(…), que no fundo é aquela que é canalizada pelo terapeuta e 

utilizada para modificar o estado da pessoa.” E6. Segundo Watson (1988) citado por 

Watson (2002), a consciência do cuidar do enfermeiro em comunicação com o outro 

beneficia a noção de pessoa não a reduzindo ao estatuto moral de “objecto”. 

Segundo Amorim (1995) os modelos de enfermagem deverão rejeitar o reducionismo 

do modelo médico e reconhecer claramente as interacções corpo – espírito e corpo – 

espírito – ambiente. Dado que a enfermagem fundamenta-se em princípios humanistas, 

no respeito pela dignidade da pessoa humana, na qualidade da pessoa como ser único, 

com as suas próprias vivências e necessidades. 

No que toca ao exercício em enfermagem, percebemos uma continuidade dos cuidados 

uma vez que tal como se refere em entrevista “ (…) a enfermagem é quem mais tempo 

está com o doente (isto comparado com outros técnicos) e entre eles estabelece-se uma 

relação terapêutica facilitadora que sendo bem encaminhada, sincera, honesta, de 

confiança, etc..., na qual aplicando o Reiki é uma mais valia para ambos.” E1 
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O cuidar na enfermagem requer teoria e prática, indo além do mero pensamento à acção, 

baseada numa cosmologia que abarca a reflexão crítica, dentro de um quadro conceptual 

diferente e, de opções criativas como parte de um modelo de cuidar-curar (Watson, 

2002). Por conseguinte o enfermeiro é co-responsável nesta situação entre quem cuida e 

quem estabelece uma relação cosmológica com o restante universo. De facto, “O 

enfermeiro estando em contacto directo com a população, com os utentes, estando na 

linha da frente do atendimento ao público, quer (…) nos cuidados primários e 

diferenciados, têm não só o papel importante de realizar essas terapias esclarecendo os 

utentes acerca do que está a fazer (…) pedindo sempre a sua autorização como em 

qualquer outro tipo de cuidados que a gente presta, e até esclarecer os utentes para 

prestarem a si próprios, porque da mesma maneira que nós fazemos em relação a 

outros cuidados (…) nós prestamos cuidados mas também ensinamos a fazerem a si 

próprios quando não estamos presentes e eles sabem fazer.” E6  

Segundo Hesbeen (2001:32), “o cuidar envolve todos os profissionais de saúde uma vez 

que esse cuidar é a intenção comum – que os move. Os que cuidam fazem todos parte 

do universo da saúde – aquele onde podem ajudar a promover a saúde da população – 

por via da escolha de uma profissão a que acedem mediante formação própria. Esta 

oferece-lhes, em complemento aos seus recursos pessoais, meios de vária natureza, 

muitos específicos, que servirão, em parte, de suporte à sua actividade.” 

O cuidar é um laço fundamental que permite agrupar todos os elementos da equipa 

multidisciplinar numa mesma perspectiva. O grupo multidisciplinar animado por uma 

intenção comum oferece às pessoas que recebem cuidados um leque de competências 

que não devem ser hierarquizadas porque a utilidade isolada de cada uma delas é 

relativa, dependendo da situação que se apresenta (Ibidem). 

De acordo com Hesbeen (2001), este refere que embora seja necessário mantermo-nos 

atentos e não sermos redutores, podemos afirmar que as enfermeiras e os enfermeiros 

dispõem de alguns meios muito particulares que fazem parte dos seus recursos e que 

lhes conferem a responsabilidade necessária para garantir a sua função de perito e de 

conselheiro. Podemos salientar, que os enfermeiros têm uma presença continua. Que lhe 

dá oportunidade de viver com as pessoas que cuida, momentos muito especiais e de 

grande proximidade. Isto permite-lhe estar presente nos momentos imprevisíveis em 

que os doentes e os familiares exteriorizam o seu contentamento, a sua tristeza, as suas 
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interrogações, as suas confidências, o seu conhecimento da realidade, as suas decepções, 

as suas esperanças, os seus projectos. Se bem que as enfermeiras e os enfermeiros não 

sejam, evidentemente, o únicos a poder estar presentes ou a viver tais situações, são, na 

maioria das vezes, os únicos que têm a possibilidade de as viver a qualquer momento.  

A presença contínua confronta-os, igualmente, com exigências de toda a natureza e 

desafia-os a exercitar todos os gestos e actividades possíveis. Permite-lhes, ainda, obter 

inúmeras informações que terão que descodificar, analisar e partilhar com os diferentes 

parceiros profissionais (Ibidem). 

Os sujeitos têm uma visão abrangente de cuidados complementares, incluindo o Reiki 

nestes e afirmando que união de terapias complementares com a medicina convencional 

seria uma mais valia para todos, o que vai de encontro ao que diz Newman et al (1991), 

citado por, Watson (2002) ao afirmarem que a arte e a ciência de um modelo pós-

moderno de cuidar-curar transpessoal é complementar à ciência da cura médica, da 

enfermagem moderna e de praticas médicas.“ (…) o Reiki é reconhecido pela OMS 

como terapia do toque vibracional, e sendo uma terapia holística e que melhora a 

conexão entre o corpo e o espírito, a alma o sentimento, a razão, o consciente e 

inconsciente. (…) ele é compatível com outras terapias, potencializa os efeitos das 

outras terapias, não têm contra-indicações.” E6 “Como enfermeira eu acho que os 

enfermeiros têm aqui um papel fundamental porque eles prestam cuidados e este como 

é um cuidado holístico é fundamental na nossa pratica diária de cuidados. E se nós 

podemos utilizar este, o Reiki, que tem este tipo de funcionamento, o toque terapêutico, 

mas há outros que utilizam energias de uma outra forma, têm outros nomes e eu acho 

essencial, reconheço todos os benefícios como já disse.” E6 

 “Acho muito importante dar a conhecer às pessoas outras formas mais simples da 

pessoa se equilibrar ou se curar sem ser com medicações excessivas ou que não são 

correctas ou que são desnecessárias. (…) é evitar que a doença surja. Há certas 

medicações que eu considero desnecessárias. Na enfermagem pode-se usar a terapia 

Reiki ou devia ser utilizada até como principio base, no conhecimento do corpo 

etéreo.” E5 

Tal como menciona William Blake (1975) citado por Watson (2002), o corpo está para 

além dos cinco sentidos, do corpo físico e, é um veículo de consciência, um ser radiante 
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de energia e de luz, um corpo-sujeito quântico multidimensional, extrasensorial e 

holográfico. Neste sentido, a maioria, senão todas, as nossas experiências corporais 

básicas, entre as quais sensório-motoras, cinestésicas, estéticas, comunicativas, 

cognitivas, da consciência e das próprias sensações, abriga um leque de capacidades que 

nenhuma filosofia ou psicologia (ou biologia) abraçou completamente. Tendo em conta 

todos estes juízos, o autor define o ser humano como um ser extra-sensorial 

O Reiki é para a grande maioria dos sujeitos como “ a harmonização de todo o campo 

físico, mental e emocional.” – E2 

Como já foi referido anteriormente, novas dimensões do corpo procuram eliminar a 

dialéctica e o dualismo entre o corpo – físico e o metafísico – espiritual, o imanente e o 

transcendente. Cada campo de energia da consciência individual, está em interacção e 

em trocas contínuas com todo ambiente interno e externo, o campo de energia não-fisico 

da existência de cada um. A mente, o Eu, a alma, o espiritual e o material, são um só 

(Idem). Assim, devemos “ (…) canalizar a energia do cosmos, que é utilizada através 

do próprio terapeuta para agir sobre as pessoas, através das nossas mãos, e age a 

todos os níveis, estabelecendo uma energia ao desequilíbrio que existe em nós. Existem 

desequilíbrios a vários níveis, a nível físico, mental, espiritual (...) o que isso faz é 

reequilibrar a energia, que faz parte de nós e que passa essencialmente por aquilo a 

que eles habitualmente chamam, os orientais, os chacras. (…) e  promove o 

relaxamento da pessoa. (…) numa primeira fase há um relaxamento profundo da 

pessoa, para que a energia possa a agir.” E6 

Este sugere uma metodologia, através da arte, da estética, do ser, assim como do saber e 

do fazer. O cuidar interessa-se pela arte de ser humano. Faz apelo a uma presença de ser 

autêntico, do profissional, no momento de cuidar, mobilizando uma atenção de cuidar-

curar intencional. Interessa-se pelo transpessoal e transcultural, pelo objectivo, pelo 

subjectivo e intersubjectivo.  

De seguida apresentamos em quadro, um resumo da categoria Enfermagem, expondo 

neste apenas as frases que utilizamos para análise de estudo desta. Na categoria 

Enfermagem destacam-se quatro subcategorias, por nós definidas posteriormente: 

Evidência Científica, Enfermeiro como Terapeuta, Exercício Profissional, Procedimento 

do Técnico de Reiki. Por sua vez, no interior da subcategoria Exercício, encontramos 
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três Sub Subcategorias que são Continuidade dos Cuidados, Cuidados Complementares 

e Benefícios. Na Subcategoria Procedimento de Reiki ramificamos em duas Sub 

Subcategorias: Aplicação da Técnica e Consentimento do Cliente. 

Categoria Sub Categoria Sub sub Categoria Unidades de Registo 

Enfermagem Evidência 

Cientifica 

 “No IPO em Lisboa e no Hospital de 

Santa Maria há profissionais com 

formação em Reiki, o que aplicam 

nos doentes, com resultados 

satisfatórios.” – E4 

“Seria muito bom, pois ajuda muito 

os doentes. Acalmava-os muito mais, 

principalmente num doente que 

quando vai para o hospital está 

muito nervoso e o colocar das mãos, 

falar com ele seria óptimo. Só o 

colocar as mãos relaxa. Até porque 

se a pessoa estiver com dores, ao 

aplicar o Reiki, naquela altura, eles 

ficam sem dores ou com muito menos 

dores. Por exemplo, colegas minhas 

têm por vezes dores de cabeça e 

aplico o Reiki e elas ficam sem as 

dores. De facto, funciona mesmo. Ao 

fim, ao cabo a energia passa para 

elas e equilibra.” – E3 

Enfermeiro 

como 

Terapeuta 

 “O terapeuta é aquele que canaliza e 

depois a intenção está de boa 

vontade para que o tratamento se 

faça.” – E6 

“ O Reiki é uma terapia energética 

em que o enfermeiro ajuda o 
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doente.” - E2 

(…) esse Reiki, fundamentam-se (…) 

no encontro do amor incondicional, 

encontrando a unidade, contactando 

com a fonte e assumindo a 

responsabilidade pela vida. (…) a 

fonte será, essa energia 

cósmica,(…), que no fundo é aquela 

que é canalizada pelo terapeuta e 

utilizada para modificar o estado da 

pessoa.” - E6 

Exercício 

Profissional 

Continuidade dos 

Cuidados 

“ (…) a enfermagem é quem mais 

tempo está com o doente (isto 

comparado com outros técnicos) e 

entre eles estabelece-se uma relação 

terapêutica facilitadora que sendo 

bem encaminhada, sincera, honesta, 

de confiança, etc..., na qual 

aplicando o Reiki é uma mais valia 

para ambos.” – E1 

“O enfermeiro estando em contacto 

directo com a população, com os 

utentes, estando na linha da frente 

do atendimento ao público, quer (…) 

nos cuidados primários e 

diferenciados, têm não só o papel 

importante de realizar essas terapias 

esclarecendo os utentes acerca do 

que está a fazer (…) pedindo sempre 

a sua autorização como em qualquer 

outro tipo de cuidados que a gente 
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presta, e até esclarecer os utentes 

para prestarem a si próprios, porque 

da mesma maneira que nós fazemos 

em relação a outros cuidados (…) 

nós prestamos cuidados mas também 

ensinamos a fazerem a si próprios 

quando não estamos presentes e eles 

sabem fazer.” – E6 

Cuidados 

Complementares 

“ (…) o Reiki é reconhecido pela 

OMS como terapia do toque 

vibracional, e sendo uma terapia 

holística e que melhora a conexão 

entre o corpo e o espírito, a alma o 

sentimento, a razão, o consciente e 

inconsciente. (…) ele é compatível 

com outras terapias, potencializa os 

efeitos das outras terapias, não têm 

contra-indicações.” – E6 

“Como enfermeira eu acho que os 

enfermeiros têm aqui um papel 

fundamental porque eles prestam 

cuidados e este como é um cuidado 

holístico é fundamental na nossa 

pratica diária de cuidados. E se nós 

podemos utilizar este, o Reiki, que 

tem este tipo de funcionamento, o 

toque terapêutico, mas há outros que 

utilizam energias de uma outra 

forma, têm outros nomes e eu acho 

essencial, reconheço todos os 

benefícios como já disse.” - E6 
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“Acho muito importante dar a 

conhecer às pessoas outras formas 

mais simples da pessoa se equilibrar 

ou se curar sem ser com medicações 

excessivas ou que não são correctas 

ou que são desnecessárias. (…) é 

evitar que a doença surja. Há certas 

medicações que eu considero 

desnecessárias. Na enfermagem 

pode-se usar a terapia Reiki ou devia 

ser utilizada até como principio 

base, no conhecimento do corpo 

etéreo.” – E5 

Benefícios “ É a harmonização de todo o campo 

físico, mental e emocional.” – E2 

Procedimento 

Técnico do 

Reiki 

Aplicação da 

Técnica 

“ (…) canalizar a energia do 

cosmos, que é utilizada através do 

próprio terapeuta para agir sobre as 

pessoas, através das nossas mãos, e 

age a todos os níveis, estabelecendo 

uma energia ao desequilíbrio que 

existe em nós. Existem desequilíbrios 

a vários níveis, a nível físico, mental, 

espiritual, o que isso faz é 

reequilibrar a energia, que faz parte 

de nós e que passa essencialmente 

por aquilo a que eles habitualmente 

chamam, os orientais, os chacras. 

(…) esse equilíbrio (…) Dissolve 

aquilo, a que (…) se chama 

bloqueios e promove o relaxamento 
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da pessoa. (…) numa primeira fase 

há um relaxamento profundo da 

pessoa, para que a energia possa a 

agir.” – E6 

Consentimento do 

Cliente 

“Já há muito que se conhece a 

importância do toque, o Reiki para 

além do toque tem outra 

potencialização, através dos 

símbolos e através da energia que é 

muito forte colocada naqueles 

símbolos energéticos. Se o toque só 

por si é importante, quem tem 

formação de Reiki potencia muito 

mais. Contudo, deverá sempre 

perguntar-se à pessoa se está 

interessada explicando os benefícios 

do Reiki.” – E4 

5.2. A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO REIKI POR QUEM O PRATICA 

No decorrer da análise dos dados, observou-se a existência de unidades de registo que, 

não se associavam às categorias existentes mas que se relacionavam entre si, como 

indicativas de experiências vividas pelos sujeitos em estudo. Optámos, deste modo, por 

criar um subcapítulo dentro da análise dos dados, evidenciando apenas os testemunhos 

e/ou experiências que os sujeitos relataram durante as entrevistas, referindo-se à 

aplicação do Reiki. A análise é simplesmente referente às experiências testemunhadas 

pelos sujeitos, sendo todas elas positivas e acrescentando valor à terapia. 

De acordo com Penson (1995) citado por Sousa (1999), parece que o desenvolvimento 

das terapias complementares acompanha o movimento de busca de tudo o que é natural, 

quer seja na alimentação, quer seja na forma de vestir ou mesmo na procura de 

medicamentos naturais e de acordo com alguns sujeitos do estudo verifica-se estes 

acompanham esta procura, descrevendo-o com exemplos: “Às vezes tomava ansiolíticos 
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à noite para dormir, porque se não dormisse bem de noite não aguentava um dia de 

trabalho. Desde que iniciei o Reiki nunca mais precisei de tomar ansiolíticos e durmo 

muito melhor, uma maravilha.” – E4;  “Eu dou-me muito bem com o Reiki. Comecei há 

2 anos, por curiosidade, acabei por praticar sempre e continuo a praticar.” - E3 

De um mesmo modo, este movimento de busca acompanha os sujeitos na sua vida 

profissional, ao procurarem integrar nesta o Reiki, tal como se evidencia no seguinte 

excerto: “ Tinha duas turmas do 12º ano a quem expliquei o que era o Reiki, bem como, 

alguns colegas de trabalho, porque acredito que isso ajuda a optimizar as atitudes e 

vidas das pessoas.” – E4; “Costumo utilizar e resulta. Por vezes, algumas colegas 

pedem que lhes faça Reiki e faço.” - E1 Ainda a preceito de Reiki e integração na 

experiência pessoal, Waites & Naharo (2000), afirmam que dar Reiki a si mesmo é o 

primeiro passo para o compreender. 

Como assegura Marques (1999), a prática deve ser constituída por: auto-Reiki, 

diariamente, dar Reiki outros sempre que possível, receber Reiki de outro praticante, 

sempre que possível. “ Eu, pessoalmente, integro o Reiki diariamente, pratico-o todos 

os dias.” - E3; “Todos os dias pratico um bocadinho de Reiki sempre que me sinto 

desenergizada (um bocadinho de dores de cabeça ou dores na coluna) ” - E5 

Alguns aprendem a fazer auto-imposição das mãos e aplicam-na em caso de 

necessidade (Warentest, 2001): “Eu estou a precisar é porque eu acho que tenho algum 

desequilíbrio nalgum nível, quando eu faço a mim própria, eu faço com uma intenção, 

ou seja, por exemplo, dói-me uma zona do corpo, então eu faço o Reiki, como ele é 

dado em todas as zonas para que é indicado, mas por exemplo, demoro mais tempo ali, 

porquê? Porque eu tenho consciência daquilo” – E6  

 Podendo-se mesmo verificar que “Quando se sente o Reiki há um formigueiro.” – E4 

tal como refere Warentest (2001), as pessoas podem descrever diferentes sensações, 

desde uma sensação de calor intenso, até ao designado formigueiro descrito por este 

sujeito. 

Das experiências identificadas nos discursos dos sujeitos deste estudo aparecem 

destaques para a busca de energia como meio para ultrapassar, por exemplo, uma 

doença: “ (…) a pessoa que está (…) numa depressão conseguir sentir-se bem com ela 
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própria e isso consegue-se ir buscar na energia que está dentro dela (…)”; – E5 “Eu 

era hipertensa e agora estou muito mais calma.” – E3 

Não menos interessante é o facto de duas das experiências pessoais relatadas se 

relacionarem com aspectos práticos do dia-a-dia e referirem maneiras alternativas de 

lidar com pequenos problemas: “Utilizo muito o Reiki quando cozinho e lá em casa 

passaram a dizer que a comida estava com um gostinho especial. A própria àgua da 

torneira fica mais pura, mais leve. Sente-se a diferença. Quando, por exemplo, vou 

comer fora, e sei que é uma comida mais pesada que me vai afectar o estômago faço 

Reiki. Quando vou a conduzir também utilizo o Reiki visualizando os símbolos 

mentalmente para ter uma viagem boa.” – E3 “ (…) eu fazia azia a determinados 

alimentos e um dia por acaso, tinha em casa, tinha atum, gosto muito de atum, comi 

atum. Fiz um prato com atum, mas como sabia que fazia azia, fiz Reiki ao prato antes 

de comer, não fez azia nenhuma.” – E4 

Com efeito, das múltiplas experiências descritas, advém uma nova amálgama de dados 

que produziram, sem dúvida informação nova distinta daquela anexa as categorias 

Pessoa, Ambiente, Saúde e Enfermagem produzindo resposta à importância atribuída ao 

Reiki por quem o pratica. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início deste século acreditávamos que todas as grandes doenças e ansiedades iriam 

ceder aos avanços progressivos da ciência, acreditávamos ter apenas de desvendar os 

mecanicismos do corpo. Um novo milénio surge, e com ele, a globalização, as novas 

tecnologias, o envelhecimento da população e o ressurgimento da procura de tudo o que 

é natural.  

Hoje, contudo, apesar dos grandes avanços da medicina, surge uma consciência de que 

algo vital foi deixado para trás, algo que não se refere ao físico mas sim ao “Ser”. A 

visão de Watson (2002) acerca do cuidar transpessoal sugere que existem algumas 

qualidades da consciência humana que não podem ser comparadas ao corpo físico. 

Deste modo é fácil concordar que o enfermeiro surge como um agente de intervenção 

terapêutica, um agente de mudança. Nesta perspectiva, e de acordo com os objectivos 

delineados, nomeadamente, no sentido de tentar compreender o Reiki como terapia 

complementar em enfermagem, concordamos que estas noções só poderiam ser 

evidenciadas por praticantes directos de Reiki, alcançando todos os sujeitos deste estudo. 

Tendo em conta o estudo realizado e as características da informação colhida e tratada, 

consideramos que os resultados evidenciados são passíveis de algumas análises e 

reflexões, sendo que após a leitura global dos dados dos sujeitos podemos destacar 

alguns dos aspectos mais pertinentes, apontados por estes. 

- Constatamos que são unânimes na identificação do corpo como corpo energético, sob 

influência de uma energia cosmológica acessível a qualquer pessoa; 

- Reconhecem no ser humana uma essência espiritual que o distingue dos outros seres 

vivos; 

- Assumem a importância de um profundo conhecimento de nós próprios, dos outros e 

do Universo, reflectindo um modo de estar no mundo; 

- Identificam o Reiki como uma prática espiritual independente de qualquer religião; 
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- Reconhecem que o Reiki actua de acordo com a força espiritual de cada pessoa, sendo 

que a sua capacidade de actuação depende da vontade própria, ou seja, do 

consentimento individual; 

- Concordam que uma inadequada relação com os outros e/ou com o mundo origina 

bloqueios energéticos na pessoa; 

- Reconhecem o pensamento do Homem como a sua ferramenta mais poderosa, 

assumindo que tudo aquilo que nós pensamos, atraímos e concretizamos; 

- Identificam que a capacidade de auto-cura reside no auto-conhecimento; 

- Aprovam que os benefícios vários do Reiki advém da sua prática diária; 

- Apontam no Reiki uma energia vibratória que actua a nível, físico, mental e espíritual; 

- Identificam que uma cosmologia de Cuidar baseia-se na permissa de inter-relação 

positiva connosco próprios e com os outros; 

- Indicam que os benefícios do Reiki se estendem não só às pessoas mas a tudo o que 

faz parte do Universo; 

- Afirmam o Reiki como uma energia inteligente que lhes permite uma sensação de 

maior unidade com os outros e com tudo o que nos rodeia; 

- Reforçam que o ambiente influencia a pessoa, bem como a pessoa influencia o 

ambiente, numa permuta mútua; 

- Identificam que a energia universal ou energia cosmológica unificada no ser vivo 

representa a energia Reiki constituída por isso por duas partículas: o Rei, o aspecto 

universal e infinito e o Ki, que é a parte do Rei e que se refere a energia vital; 

- Reconhecem no Reiki benefícios vários, inclusivamente, em deteriorimento de certos 

tratamentos convencionais; 

- Assemelham ao Reiki princípios básicos comuns a muitas religiões, como sejam, a 

promoção de valores e de bem-estar individual que contribuem para a nossa evolução e 

qualidade de vida; 
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- Identificam o Reiki como um método de cura que activa o poder de auto-cura através 

do auto-conhecimento e auto-aceitação, denominado pela ciência médica moderna como 

um estado de ser e estar Homeostático; 

 - Reconhecem que neste momento se assiste a um “redesenhar” dos cuidados de saúde 

com resultados plenamente satisfatórios; 

- Consideram importante a implementação do Reiki como terapia complementar nos 

cuidados de saúde; 

- Identificam o enfermeiro como co-responsável pela saúde individual e como tal 

promotor de diversa práticas de Cuidar, como seja, o Reiki; 

- Acreditam que o enfermeiro deverá actuar como canalizador da energia cosmológica e 

utilizá-la para modificar o estado da pessoa; 

- Identificam no enfermeiro competências que lhes facilitam uma relação terapêutica 

facilitadora, que bem desenvolvida, apresenta-se como uma mais valia para ambos; 

- Reconhecem no enfermeiro o dever, enquanto prestador de cuidados primários e 

diferenciados, de dar a conhecer esta terapia às pessoas que usufruem de cuidados de 

saúde; 

- Evidenciam o Reiki como uma prática complementar que potencializa o efeito de 

outras terapias, não apresentando contra-indicações, contribuindo para a prática 

holística; 

 Nas considerações finais optamos, assim, por evidenciar a nossa análise em 

congruência e como forma de resposta às nossas questões de investigação.  

Em resposta à nossa primeira questão de investigação, “Qual a importância atribuída ao 

Reiki por quem o pratica?”, verifica-se que os sujeitos identificam que a energia 

universal unificada no ser vivo representa a energia Reiki, sendo unânimes na 

identificação do corpo, como corpo energético, sob influência de uma energia acessível 

a qualquer pessoa, inerentemente importante às suas vidas. Percebe-se aqui a 

importância atribuída ao Reiki, porque os sujeitos são unânimes em confirmar a 

existência de uma energia cósmica universal que faz parte de todos nós, enquanto 
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pessoas. Por outro lado, evidencia-se que estes reconhecem que o Reiki actua de acordo 

com a força espiritual de cada pessoa, sendo que a sua capacidade de actuação depende 

da vontade própria, ou seja, do consentimento individual e que por isto a componente 

do comportamento ético e do respeito pelas crenças e formas de estar do outro põem a 

nu uma verdade aceite por todos: o Reiki é importante na vida de quem o pratica; 

Consecutivamente à questão “O novo paradigma de enfermagem contribui para a 

implementação do Reiki como terapia complementar na prática dos cuidados de 

enfermagem? Nesta importa, antes de mais, realçar que todos os sujeitos consideram 

importante a implementação do Reiki como terapia complementar nos cuidados de 

saúde. Com efeito, parte desta grande questão tem significativa resposta pelos sujeitos 

deste estudo, ao estenderem a aplicação do Reiki à Saúde e, implicitamente à 

Enfermagem. Se olharmos para a intensidade do novo paradigma da profissão Cuidar-

Curar Transpessoal, conseguimos perceber que ao identificarem o enfermeiro como co-

responsável pela saúde individual e como tal, promotor de diversa práticas de Cuidar-

Curar, corroboram a ideia de que este novo paradigma trará, certamente, implicações na 

implementação do Reiki na enfermagem, realçando a importância da aplicação deste; 

Até porque, uma das visões mais profundas da ciência do século XX é que o Todo pode 

ser maior do que a soma das suas Partes. O Todo contém uma riqueza, uma perspectiva, 

uma dimensionalidade que as partes não possuem. Por isso, o todo não é só uma 

quantidade maior, mas tem qualidade acrescida (Marshall, 2004). 

De um certo modo, o autor ajuda-nos a compreender algo que foi constante no decorrer 

deste trabalho, até porque viver o espiritual, tal como muitos referiram, significa estar 

em contacto com um Todo maior, mais profundo, mais rico que coloca a nossa realidade 

numa nova perspectiva.  

É ter uma sensação de “algo para além de “, de “algo mais” que confere sentido 

acrescido e valor ao que estamos a viver agora. Esse “algo mais” espiritual pode ser 

uma realidade social mais profunda ou uma teia social de sentido. Pode ser uma 

consciência ou harmonização com as dimensões mitológicas, arquetípicas ou religiosas 

de uma situação. Pode ser uma sensação de um nível mais profundo de verdade ou 

beleza. E/ou pode ser uma sintonização com um sentido cosmológico mais profundo do 
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todo, uma sensação de que as nossas acções fazem parte de um processo universal 

maior (Marshall, 2004). 

Enquanto pessoas procuramos, frequentemente, o Todo na saúde, numa obsessão pela 

busca do que é “melhor”, do que é “bom”, do que é “correcto”. Contudo, no tradicional 

sistema de saúde, onde o corpo é visto como um mecanismo, como uma “máquina de 

genes”, existem lacunas que podem ser remissíveis, desde que se alargue a percepção 

dos conceitos Pessoa, Ambiente, Saúde e Enfermagem. 

A transcendência é talvez a qualidade mais essencial do ser humano enquanto ser 

espiritual, como nos refere Watson (2002). Ao dizerem transcendente, os teólogos e 

muitas pessoas religiosas normalmente querem dizer algo que está para além do mundo 

físico. Para nós, significa algo mais humilde e ao mesmo tempo mais fundamental. O 

transcendente, interpretamos nós, é aquilo que nos leva mais além, mais além do 

momento presente, da nossa alegria presente ou do nosso sofrimento, mais além do 

nosso Eu presente. Leva-nos para além dos limites do nosso conhecimento e experiência 

e coloca-nos num contexto mais amplo. O transcendente dá-nos um vislumbre do 

extraordinário, do infinito, dentro de nós mesmos ou no mundo à nossa volta. De acordo 

com Watson (2002), interpretamos e adquirimos o significado de que é através do 

espiritual, através da inteligência e da consciência da alma que nos curamos a nós 

mesmos tornando-nos totais. Curiosamente, em hebraico, as palavras “consciência” e “a 

verdade interior e escondida da alma” têm todas a mesma raiz. 

O que é certo é que, até agora, estes conceitos não foram totalmente desenvolvidos uma 

vez que a ciência e a psicologia científica têm tido dificuldades em discutir o sentido e o 

seu papel nas nossas vidas. É visto, inclusivamente, pelos académicos como “algo 

estranho” porque a ciência existente não está equipada para estudar coisas que não 

possam ser medidas objectivamente 

Vemos, usamos e sentimos só o imediato, o visível e o pragmático.  

É certo que, o pensamento de Isaac Newton e dos seus colegas abriu caminho à 

tecnologia. Contudo, conceitos como “atomismo”, “determinismo” e 

“objectividade”tocaram-nos no centro do nosso ser, modificando e condicionando a 

nossa perspectiva actual do mundo e dos inter-relacionamentos. O mundo dividiu-se em 

sujeitos e objectos: o sujeito está “aqui”, o “mundo lá fora”. E, finalmente, a cosmologia 
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tal como nos é dado pela ciência de Newton é fria, morta e mecânica. Na física de 

Newton não há lugar para a mente ou consciência, não há lugar para qualquer aspecto 

da luta humana. Paradoxalmente, as ciências sociais e biológicas desenvolvidas nos 

séculos seguintes caíram neste mecanicismo, retratando os seres humanos, as mentes 

humanas e os corpos humanos neste mesmo paradigma mecânico. Passámos a ser 

máquinas mentais ou máquinas de genes, os nossos corpos uma colecção das partes, o 

nosso comportamento condicionado e previsível, as nossa almas uma ilusão de 

linguagem religiosa arcaica e o nosso pensamento a mera actividade de células nos 

nossos cérebros. 

Nas considerações actuais, agarramo-nos à medicamentação da doença, encontrando o  

“gene” certo, concebendo a droga “certa” para bloquear ou erradicar a perturbação, 

ignorando-se que muitas das nossas patologias, se não todas, não são primeiramente 

físicas, mas sim espirituais. 

Alguns profissionais de saúde e os demais clientes começam, no entanto, a ver tais 

conceitos de forma diferente. Consideram-nos, tal como refere Marshall (2004), como 

um grito do corpo e uma chamada de atenção para alguma coisa nas nossas vidas, que, 

se não for cuidada, conduzirá a danos irrevogáveis ou a perturbações físicas, emocionais 

e/ou espirituais permanentes, e até mesmo à morte. Poderá acontecer que sejam as 

nossas atitudes ou estilo de vida que causam o problema, em vez de quaisquer 

desequilíbrios químicos.  

O que é certo é que estas poucas frases altamente técnicas e muito compactas desafiam 

dois mil anos de filosofia ocidental acerta da natureza da mente e do corpo e da alma. 

Muitos de nós gostaríamos de ter uma compreensão científica deste processo, mas terá 

de ser uma compreensão que não diminua ou explique limitadamente aquelas 

qualidades e aquela experiência de nós mesmos que nos fazem sentir mais humanos. Na 

emergência deste novo paradigma preconizado por Watson (2002) devemos deixar de 

negligenciar, de forma drástica, o sublime e o sagrado dentro de nós, dos outros e do 

nosso mundo.  

Continuamos à procura de melhores respostas para as situações, que requerem o Cuidar 

em Enfermagem. Em especial, temos a noção das mudanças que se vivem hoje, e 

sabemos que o mundo das nossas verdades, pode ser o mundo das nossas limitações, 
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por isso, nada nos impede de arriscar a descobrir ou a formular novos problemas, quem 

sabe novos paradigmas.  

A partir do momento em que começamos a nossa formação escolar, somos preparados 

para olhar para fora e não para dentro, para nos centrarmos em factos e problemas de 

índole prática e para conseguir objectivos. Contudo, sentimos que nos faltava algo que 

nos possibilitasse reflectir sobre nós mesmos ou sobre as nossas vidas e motivações 

interiores. Foi com esse intuito que nos aventuramos neste trabalho, de mente aberta, 

receptivos, tentando não ter concepções de partida, porque queremos ir mais além do 

que queremos fazer e mais além do que pensamos que deveríamos fazer. 

A sensação com que terminamos este trabalho é de que, concretizamos uma obra nossa, 

que traduz muitas das inquietações e constrangimentos experienciados durante o curso e 

corporizámo-lo em relatos de outras pessoas e dos que verdadeiramente usufruem dos 

cuidados, os clientes. De uma maneira geral, pretendemos assim, contribuir para o 

conhecimento do Reiki como uma terapia complementar na prática do cuidar em 

enfermagem, na promoção da saúde, e deste modo, motivar os enfermeiros para esta 

temática desenvolvendo um Cuidar holístico. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Gostaríamos de registar que o tipo de estudo que se adoptou teve uma finalidade precisa, 

foi realizado num determinado contexto, envolvendo sujeitos que partilham uma dada 

realidade, que se circunscrevem ao particular universo dos participantes. 

Neste sentido e como se privilegiou a metodologia qualitativa estamos conscientes da 

subjectividade da análise, muito embora sabendo que este estudo detém características 

peculiares. 

Antes de iniciarmos este trabalho, julgávamo-nos conscientes de que poderíamos 

enfrentar algumas (muitas!) dificuldades. As maiorias das limitações deste estudo 

relacionam-se com a envolvência de determinados termos como alma, espiritual, “Eu”, 

cosmos, entre outros, porque a sensação de abrangência e complexidade dos mesmos, 

chegou, por vezes, a confundir-mos com estados diferentes opiniões de sentido. No que 

respeita à categorização saliente-se também algumas dificuldades, nomeadamente, pelo 

facto de o Todo, inerente ao Reiki não ser compatível, com um processo físico, em que 

este todo se esmiúça em partes. Ou seja, este processo de categorização obriga a uma 

separação de algo que, de um mesmo modo, faz mais sentido junto. 

Paradoxalmente, foram essas mesmas dificuldades, que surgiram ao longo das diversa 

etapas do estudo, que constituíram simultaneamente o incentivo, a motivação e o 

desafio para a realização do trabalho, pelo que este, para além de tudo, foi um processo 

de aprendizagem, aprofundamento e de transformação de perspectivas sobre a nossa 

prática. 
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8. SUGESTÕES/IMPLICAÇÔES  

Gostaríamos de expressar algumas propostas e sugestões no domínio da investigação, 

assim como para futuros trabalhos, na prática da prestação de cuidados e no domínio da 

formação, que de algum modo poderão contribuir para minimizar as dificuldades 

sentidas pelos intervenientes, enfermeiros e clientes. Assim como: 

 Trabalhar com o grupo de focos, constituído por sujeitos de ambos os sexos; 

 Aprofundar melhor o paradigma da Simultaneidade, tendo em conta as 

definições de pessoa, ambiente, saúde e enfermagem; 

 Implementar terapias complementares no ensino de Enfermagem; 

 Dado tratar-se de um tema pouco explorado entre nós, seria útil a realização de 

outros estudos que venham possibilitar uma compreensão mais abrangente sobre 

a implementação do Reiki como terapia complementar nos cuidados de 

enfermagem. 
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ANEXO I 

 

(Entrevistas exploratórias) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista: Doutor Paulo Araújo 

Na ilha Terceira, mais precisamente no Hotel Caracol, encontramos o Wellness Center, 

administrado por dois fisioterapeutas de profissão, Eva Albuquerque e Paulo Araújo.  

No dia 8 de Novembro de 2006 pelas 19h00 foi realizada uma entrevista ao Senhor 

Doutor Fisioterapeuta Paulo Araújo, que nos deu algumas noções sobre as abordagens 

existentes no Wellnes Center. 

Neste centro são prestados serviços com vista a proporcionar melhoramento de lesões 

musculares assim como relaxamento e bem-estar dos utentes. 

No que é considerado relaxamento e bem-estar dos utentes, a abordagem que Paulo 

Araújo deu mais ênfase foi ao PNF – Chi, uma prática que combina princípios dos 

movimentos em diagonal do PNF (PNF significa Proprioceptive Neuromuscular 

Facilition) com um tipo lento de exercícios do Tai Chi Chuan, o que permite uma 

execução mais correcta e graciosa. De acordo com Paulo Araújo, “ PNF – Chi é uma 

espécie de dança lenta que junta uma importante contracção muscular, o que confere 

esforço ao movimento e tonificação muscular, a pratica regular de PNF – Chi torna os 

músculos muito mais definidos”. 

A equipa existente no Wellness Center é composta por 6 elementos, 3 fisioterapeutas 

(nestes estão incluídos o Paulo Araújo e a Eva Albuquerque) e 3 professores de 

Educação Física. Os fisioterapeutas estão mais virados para a fisioterapia e os 

professores de educação física para o fitness. 

Quando o Wellness Center abriu, estava direccionado apenas aos turistas hospedados no 

hotel, com o passar do tempo houve um incremento de adesão as novas abordagens que 

se praticam.  

Os serviços mais procurados são tratamento/relaxamento, problemas de costas e lesões 

de desporto. A população que procura estes serviços, estão numa faixa etária entre os 30 

e os 50 anos que são na sua maioria turistas hospedados no hotel, pessoas residentes e 

em alguns casos pontuais pessoas de outras ilhas, entre estas existem alguns casos de 

depressão. 

Citando Paulo Araújo, “as pessoas que se dirigem a este centro, muitas vezes já 

recorreram ao Hospital e não obtiveram resultados positivos”, “chegam cá como 



 

 

ultimo recurso e quando já estão melhores decidem conhecer melhor as actividades”, 

tendo em conta o que disse Paulo, as pessoas recorrem ao centro numa tentativa de 

melhorar a sua condição física e acabam por permanecer como clientes habituais, visto 

terem uma melhoria significativa.  

Em relação as vantagens do PNF-Chi, temos enumerado como as principais o 

relaxamento, a tonificação muscular, a consciencialização corporal, a integração do 

movimento, maior equilíbrio e coordenação, ganho de flexibilidade e força, resistência 

ao esforço, treino proprioceptivo entre outras.  

O PNF – Chi tem benefícios globais já verificados por Eva Albuquerque e Paulo Araújo 

ao longo destes dois anos de aulas no Wellness Center do Caracol e deixam um apelo a 

população que se preocupa com a tonificação, esta prática trabalha realmente todos os 

músculos. 

No que diz respeito a comparticipação das terapias Paulo Araújo afirma “ eu sou uma 

pessoa de bem, por isso não tenho ligação com o estado porque este não é de bem!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista: Shiila´s Place e Centro Ananda Marga 

 

No interior do Jardim Público Duques de Bragança em Angra do Heroísmo encontra-se 

um dos primeiros espaços de comida vegetariana a aparecer no universo da ilha Terceira. 

A Shiila´s como é conhecido, é também o nome pelo qual a proprietária se identifica, 

simbolizando e associando-se, de igual modo a outras práticas como à comida 

macrobiótica e, sem dúvida, ao Yoga. Importa também dizer que neste momento, o 

Shiila´s Place, não é o único restaurante orientado para o efeito, havendo outros sítios 

na ilha onde se pode encontrar este tipo de culinária e que despertam um interesse 

crescente nesta área. Contudo, o Shila´s Place deixa entrever uma outra estrutura mais 

relacionada com a prática comum de terapias complementares, sobretudo meditação, 

que é o Centro Ananda Marga, situado no Caminho de Baixo, S. Pedro, também na 

mesma cidade. A proprietária, entrevistada no dia 10 de Novembro de 2006, refere este 

Centro revela mais do que um sítio onde ocorrem reuniões de meditação colectiva, 

porque para a Shiila´s “o Centro representa uma vertente social que favorece a 

comunicação e o desenvolvimento de raízes da meditação à consciência do eu para a 

sociedade”. 

 Curiosamente o dito Centro Ananda Marga é a própria casa da Shiila´s o que de 

alguma forma não deixa de ser interessante de mencionar, até por indiciar uma relação 

muito aberta e próxima que esta tem com os seus clientes. Não deixa de ser caricato o 

próprio facto da Shiila´s não designar os frequentadores dos seus cursos como clientes 

mas sim por amigos, companheiros sendo ela apenas um guia destes, não querendo para 

si nem o título de mestre, nem o título de professora. Caracteriza-a uma boa disposição 

constante, aliada a uma serenidade e humildade bem patentes. É quase que irremissível 

não falar mais um pouco acerca da vida desta senhora que há muito tempo deixou as 

Filipinas para viver em terras portuguesas e cuja a disciplina adjacente à meditação 

implica, por exemplo, que esta se levante cerca das 5h da manha todos os dias para 

praticar meditação.  

Com efeito, ao longo da conversa, percebe-se que há duas coisas inseparáveis à filosofia 

de vida desta, nomeadamente a Yoga e a alimentação como fontes sintonizadas de 

energias saudáveis, em honra da “paz, da saúde e felicidade de todos os seres vivos”. 

Ainda no que concerne à alimentação a entrevistada referiu por várias vezes, a 

necessidade de praticar jejum, de forma a purificar-se e, curiosamente, como meio de 



 

 

resolver muitas situações de doença que lhe foram surgindo ao longo da vida. Pelo meio, 

ficam para trás muitas viagens a sítios de culto de meditação, peculiarmente o Tibete e a 

Índia, de que fala com bastante entusiasmo.  

Para esta senhora Yoga é “unir” ou “harmonizar”, sendo um meio para se atingir um 

grau em que as actividades do corpo, da mente e do espírito funcionam em sintonia, 

harmoniosamente. Perante isto agrada-lhe o facto de ir deixando sementes desta terapia 

aqui e ali, nas pessoas que vai conhecendo, não querendo para si grandes louros, lucros 

ou louvações. 

Mas voltando à descrição do Centro destaque ainda para actividades relacionadas com a 

Reflexologia, Do-in, Musicoterapia, Dançaterapia, para além das muito requisitadas 

aulas de culinária Macrobiótica e até sessões de “homecinema” com documentários 

relativos a meditação e simples filmes para o bem-estar geral. Não obstante, todas estas 

actividades remetem sempre para a Yoga, derivando quase sempre desta, sendo esta o 

mote central. De certa forma este centro possibilita um convívio entre amigos, sendo 

comum a troca de experiências, tal como a proprietária afirma: “ O centro é uma 

comunidade onde o propósito é partilhar coisas, sobretudo as não materiais!”. Em 

termos de custos, para ter acesso a este são necessários 25 euros mensais, com direito a 

4 sessões por mês, 1 vez por semana. 

Paralelamente, a Shiila´s está a formalizar os últimos trâmites do projecto “ Informal 

Organic Farming Cooperative”, cujo impacto social se pretende empreendedor. Este 

projecto centra-se na parceria com algumas escolas da ilha, na auto-ajuda das demais 

pessoas integrantes nestes meios a ter consciência dos seus hábitos alimentares e não – 

alcoólicos, em conjunto com a preocupação em ser-se conhecedor de certas terapias 

complementares mesmo através da comida. Com este projecto, a entrevistada fez 

questão de realçar que se tem apercebido que cada vez mais gente tem uma preocupação 

em saber como come e o que come. 

De forma análoga e ainda à espera de ser oficializado tem a existência do projecto 

AMURT – Ananda Marga Universal Relift Team, organizado por forma a criar uma 

rede internacional de ajuda aos mais necessitados, através de um elo imaterial e de 

meditação entre quem presta esta ajuda. 



 

 

Singularmente, no estabelecimento prisional de Angra também têm ocorrido sessões de 

Yoga orientadas pela entrevistada com um grupo expressivo de homens que se tem 

vindo a mostrar interessados em praticar esta terapia, sobretudo tendo em vista o 

relaxamento. Curiosamente a adesão feminina não se revelou significativa, muito 

embora a Shiila´s continue a executar uma parceria com a uma professora de educação 

física, nas aulas desta com as reclusas.  

São comuns, outras colaborações com outras instituições inclusivamente com a Escola 

Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, na vinda de algumas entidades do 

mundo das terapias complementares para seminários ou colóquios vários. Ela própria 

revela ainda mais afinidades com a enfermagem do que deixava antever, ao revelar ter 

sido estudante de enfermagem nas Filipinas quando era mais nova. 

Por outro lado, no que respeita a ter trabalhado com doentes do foro psiquiátrico, a 

Shiila´s recomenda que não se “rotule” ninguém com o título de “doente”, até porque 

para ela “todos os que vêm fazer terapias procuram um bem-estar” e “ todos temos 

coisas que queremos melhorar sem termos de estar necessariamente doentes”, daí que 

toda a pessoa independentemente da patologia devia ser tratada em todos os sentidos 

libertando as energias dissonantes e substituindo-as por outras mais positivas, logo mais 

vantajosas. 

Segundo a proprietária do Centro, com esta explosão ainda algo recente da procura por 

novas terapias é relativamente fácil organizar novos projectos e que estes sejam bem 

aceites, desde que a própria pessoa que os põe em prática seja verdadeira e bem 

“iluminada de luz interior”. Para a Shiila´s isto é suficiente para atrair o sucesso e 

mesmo a prosperidade que tanta gente procura e nem sempre alcança, talvez porque 

como referiu “procurarem a chave sob a luz errada”.  

Quase no fim da conversa, retomou-se o tema da alimentação para salientar a 

cooperação desta com a Escola Secundária de Angra no sentido de implementar comida 

vegetariana no bar da escola e ficou subjacente um pedido de ajuda ao estado, e em 

especial ao município, para alargar o seu restaurante dentro do jardim público.  

No meio de tantas iniciativas percebe-se que a Shiila´s é uma mulher activa e sempre 

disposta a aceitar mais um desafio, com o objectivo de como diz: “ajudar as pessoas a 

ajudarem-se a elas próprias!”. Se o faz através da comida, ou através das suas 



 

 

convicções ou da sua personalidade, não se sabe, agora com certeza esta mulher 

contagia qualquer céptico pelo menos a divagar um pouco sobre a sociedade, sobre as 

pessoas, no fundo, sobre a vida!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista: Centro Dietético Internacional 

No dia 3 de Novembro de 2006, no universo da ilha Terceira, mais concretamente em 

Angra do Heroísmo, Rua de S. João, encontra-se o Centro Dietético Internacional, 

vulgarmente conhecido por Pacheco. Ao inteirarmo-nos dos serviços que este presta, 

destaca-se, para além da conhecida venda de produtos homeopáticos e fitoterapêuticos 

(medicamentos, suplementos), a oferta de terapias complementares, as quais parecem 

ter uma adesão desejável por parte do público. Destas, a Auriculoterapia, a Acupunctura 

Sistémica, a Manipulação Vertebral e as Massagens Tuiná, Mafá, Bomfá e Do In, estão 

a cargo do Enf. º Wagner Morgado. Tendo em conta a patologia e consoante os 

progressos desta, o Enf. º varia na aplicação destas terapias as seus clientes. 

No que respeita à Homeopatia, Reiki e Mesoterapia, o Centro promove a vinda mensal 

do Dr. º Carlos Carvalho, homeopata credenciado. Paralelamente, este utiliza o teste 

HBL, Blood Test Free Radical Footprint, como um método para avaliação do stress 

oxidativo, através de uma gota de sangue periférica.  

Esporadicamente o Centro Dietético Internacional promove a vinda de alguns 

especialistas, sobretudo quando são pedidos e há um número de requisitantes aceitável.  

A propósito dos serviços mais procurados, e de acordo com Wagner Morgado, o Reiki, a 

Homeopatia e a Acupunctura ocupam, por esta mesma ordem, os lugares de destaque. 

Por outro lado, o Centro não oferece cursos de terapias, à população para que esta 

pratique mas possibilita a prática terapêutica dos seus técnicos à demais clientela. 

Ao centro acorre quase todo o tipo de público, muito embora a faixa mais prevalente 

seja a correspondente a uma média acima dos 40 anos, surgindo clientes da ilha Terceira 

e mesmo de outras ilhas, em particular de S. Jorge.   

Ainda de acordo com o que nos foi referido pelo entrevistado, a adesão a esta terapias 

tem sido “muito boa”, declarando ainda que isto prova bem “a falência do serviço 

público”, ou, de um mesmo modo que “alguma coisa há de errado com os sistemas de 

saúde”. Wagner Morgado refere que “por vezes as pessoas vêm em último recurso e 

aderem às terapias porque já gastaram bastante dinheiro na medicina tradicional, sem 

obter resultados”. 



 

 

De acordo com o mesmo, percebe-se que ainda que “as pessoas não recorrem a este 

tipo de serviços porque leram ou estudaram sobre assunto e a partir daí resolveram 

experimentar”, normalmente o que mais acontece é que recorrem por “desespero” e 

porque “alguém lhes falou acerca dos benefícios destas terapias – fala-se muito de 

boca em boca!”. 

O enfermeiro descreve também que neste campo, as maiores dificuldades centram-se no 

mau cunho que “os charlatões e gente sem credenciação dão às terapias” e os “maus 

laboratórios de produtos naturais”. 

Inquirido acerca do trabalho com doentes do foro psiquiátrico neste tipo de trabalho, 

percebe-se que as patologias mais frequentes são os doentes com depressão, 

esquizofrenias e os doentes bipolares, procurando estes, sobretudo, a acupunctura e 

nesta “ a dor como carro-chefe”.  

Importa referir que uma só sessão de acupunctura ronda os 30 euros sendo, em regra, 

necessárias cerca de 7 a 8 sessões para uma maior eficácia do tratamento. 

No centro das principais vantagens do uso de terapias complementares encontra-se, na 

convicção do entrevistado, “a visão mais humana, mais holística e a junção de 

produtos menos agressivos e menos depurados, onde são usados os próprios 

componentes da pessoa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

(Terapias Complementares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Síntese das terapias complementares: 

Resumidamente, o Manual de Medicinas Complementares, diferencia em categorias 

distintas as Massagens, as Medicinas Alternativas e os Tratamentos Alternativos. 

Adoptando as categorizações deste manual, assim temos dentro destes:  

Tipos de 

Massagens 
Definição 

Massagem 

Chinesa 

Grupo de massagens terapêuticas praticadas na medicina tradicional 

chinesa juntamente com a regulação da dieta, a fitoterapia, acupunctura e o 

exercício terapêutico; 

Massagem 

Desportiva 

Dirigida aos participantes de actividades desportivas, sendo utilizado para 

evitar lesões, preparar o corpo para actividade atlética e para a recuperação 

do esforço e das lesões; 

Massagem 

Facial 

Para os ocidentais é um tratamento de beleza para reduzir o processo de 

envelhecimento. Nas terapias orientais, é utilizado com o objectivo de 

eliminar as obstruções do fluxo de Ki ou energia vital; 

Massagem 

Geriátrica 

Desenvolvida para satisfazer as necessidades específicas da população 

idosa. Pressupõe a manipulação dos tecidos moles para melhorar a 

circulação sanguínea, aliviar a dor e aumentar os movimentos. 

Massagem 

Gestacional 

Desenvolvida para desenvolver o bem-estar fisiológico, estrutural e 

emocional tanto da mãe como do feto, podendo ser aplicada durante a 

gravidez, no parto e durante o puerpério. 

Massagem 

Infantil 

Aplicada especificamente a crianças e pressupõe a relaxação, alívio de 

stress e beneficia a interacção com os adultos bem como a estimulação do 

sistema nervosa 

Massagem 

Sueca 

Consiste na manipulação das camadas superficiais dos músculos, para 

assim melhorar a saúde mental e física 

Massagem Inclui o tratamento dos campos energéticos que rodeiam e influem sobre o 



 

 

Tailandesa corpo, através da pressão e da massagem manipulativa 

Massagem 

Terapêutica 

Manipulação específica dos tecidos moles do corpo, com o intuito de 

normalizá-los através da aplicação de pressão fixa ao móvel e produção de 

movimento do corpo 

Shiatsu Terapia manipulativa que implica a aplicação de pressão em pontos ou 

lugares especiais do corpo com a finalidade de manter o bem-estar físico 

ou mental, tratar a doença e aliviar os incómodos 



 

 

Medicinas 

Alternativas 
Definição 

Equilíbrio dos 

Chacras 

Baseia-se na existência de sete chacras ou centros de energia, sendo que cada um se relaciona com determinados órgãos, sintomas, 

cores, elementos e emoções. O seu equilíbrio favorece a saúde, ao maximizar o fluxo de energia no corpo. 

Fengshui Arte chinesa de dispor os edifícios, os objectos e o espaço no meio ambiente com a finalidade de obter a harmonia e o equilíbrio da 

energia. 

Fitoterapia Baseia-se nas propriedades energéticas e curativas das plantas para tratar sintomas e doenças e manter a saúde. 

Homeopatia Baseia-se na ideia de que as substâncias que provocam sintomas de doença em pessoas saudáveis ajudam a curar quando são dadas 

em quantidades muito diluídas a pessoas clientes que mostram os mesmos sintomas – estimula o sistema de cura do próprio 

organismo. 

Medicina Aiurvédica Define-se como o conhecimento da vida ou a ciência da longevidade, pressupõe a prevenção e a promoção da própria capacidade do 

corpo para manter o equilíbrio e a saúde. 

Medicina 

Antropossófica 

Sistema de cura baseado na ciência espiritual. A verdadeira cura deve destacar uma doença para a curar e a cura requer a alteração e o 

desenvolvimento no cliente a vários níveis. 

Medicina da Energia  Baseia-se na crença de que as alterações na força vital do corpo, incluindo os campos eléctricos e electromagnéticos, afectam a saúde 

humana e podem favorecer a cura; 



 

 

Medicina Holística  Terapia que abrange todos os tratamentos que tentam considerar o cliente como uma pessoa completa. Os sintomas corporais são 

contemplados como partes interdependentes do ser complexo que é a pessoa. 

Medicina 

Mente/Corpo 

Também conhecida como medicina comportamental, refere-se aos mecanismos pelos quais a mente e as emoções influem no corpo e 

na saúde física. 

Medicina 

Naturopática 

Fundamenta-se na premissa de as pessoas são saudáveis por natureza e a cura pode produzir-se ao eliminar os obstáculos para a 

mesma ou estimulando as capacidades naturais de cura para o organismo. 

Medicina 

Ortomolecular 

É a prevenção do tratamento da doença por meio da administração de suplementos nutricionais. 

Medicina 

Tradicional Africana 

Inclui o uso extenso da fitoterapia combinada com aspectos da espiritualidade africana. 

Medicina 

Tradicional Chinesa 

Baseia-se numa série de intervenções dirigidas à recuperação do equilíbrio humano. O que se considera uma doença em medicina 

ocidental é, na medicina chinesa, uma questão de desarmonia ou desequilíbrio. 

 

 



 

 

Tratamentos 

Alternativos 

Definição 

Acupressão Terapia táctil que trabalha os mesmos pontos do corpo que a acupunctura, mas sendo estimulados com a pressão dos dedos em vez 

da inserção de agulhas. 

Acupunctura Pressupõe o uso de agulhas que se inserem no corpo em diferentes pontos específicos sendo que este processo se ajusta e modifica o 

fluxo de energia corporal. 

Apiterapia Uso de produtos derivados das abelhas em que se crê que o veneno reduz a inflamação e reforça o sistema imunitário do organismo. 

Aromaterapia Uso terapêutico dos óleos essenciais aromáticos derivados das plantas para favorecer o bem-estar físico e psicológico. 

Arteterapia Terapia que leva as pessoas a exprimirem e a compreenderem as emoções através da experiência artística e do processo criativo. 

Auraterapia Técnica de cura baseada na leitura da aura (ou campo de energia vital de uma pessoa) que trata depois as doenças, reveladas pela sua 

cor ou cores. 

Auriculoterapia Aplica os princípios da acupunctura a pontos específicos situados no pavilhão da orelha, dado que esta contém vasos sanguíneos e 

terminações nervosas que, quando estimuladas influem nos órgãos e nas funções corporais. 

Biofeedback Tratamento orientado para ensinar o cliente a controlar funções e processos corporais através da relaxação, da visualização e de 



 

 

outras técnicas de controlo cognitivo. 

Cinesiologia Aplicada Estudo dos músculos e da relação da força muscular com a saúde. Baseia-se na teoria de que uma disfunção orgânica é acompanhada 

por uma debilidade muscular específica. 

Cromoterapia Consiste na premissa de algumas cores possuem energias curativas, sendo que cada uma das sete cores do espectro associa-se a 

propriedades curativas específicas. 

Cura pelo Prana Incide na noção de que a doença da mente e do corpo, pressupõe um desequilíbrio e/ou um bloqueio no fluxo da energia vital. O 

prana também pode traduzir-se por ki. 

Curandeirismo Conjunto de crenças tradicionais, rituais e práticas que tentam satisfazer as necessidades físicas, espirituais, psicológicas e sociais 

das pessoas que os utilizam. 

Dançaterapia Psicoterapia que utiliza o movimento para o desenvolvimento social, cognitivo, emocional e físico da pessoa. 

Desintoxicação Assente no princípio de que as doenças podem ser causadas pela acumulação de substâncias (tóxicas) no organismo. A eliminação 

das toxinas existentes e o impedimento de outras novas constituem uma parte essencial do processo de cura. 

Diagnóstico pela 

Pulsação 

Utilizado para determinar as condições de saúde e o curso do tratamento dos clientes, através da auscultação da pulsação em 

diferentes partes do corpo para detecção de anomalias. 



 

 

Diarioterapia Uso intencional do registo escrito dos próprios pensamentos ou sentimentos para um tratamento psicológico e um crescimento 

pessoal posterior 

Diatermia Consiste na utilização de correntes eléctricas de alta frequência para aquecer os tecidos musculares profundos, em que o calor 

aumenta o fluxo sanguíneo, o que favorece a sua recuperação. 

Drenagem Linfática Utiliza manipulações parecidas com as massagens para estimular o movimento da linfa, cuja função é manter o equilíbrio do 

organismo e eliminar bactérias. 

Electroacupunctura Técnica de acupunctura em que se aplicam correntes eléctricas de baixa intensidade a agulhas previamente inseridas em pontos 

específicos do organismo. 

Enzimoterapia Utiliza suplementos dietéticos sob a forma de enzimas derivadas das plantas e dos animais, para facilitar o processo digestivo e a 

capacidade do organismo em manter o equilíbrio metabólico. 

Fonoterapia Série de terapias nas quais se utiliza o som para resolver perturbações físicas e mentais. 

Fotografia de Kirlian Cria uma imagem fotográfica colocando uma parte do corpo que se fotografa sobre uma película ou papel fotográfico, expondo-o 

em seguida a um campo electromagnético. As diferentes variações proporcionam a leitura sobre a saúde em geral. 

Gemoterapia Terapia que utiliza cristais como energias de cura para a resolução de uma ampla gama de sintomas físicos e mentais. 



 

 

Hidroterapia Utilização de água quente, fria, sob a forma de vapor ou de gelo, para aliviar o mal-estar e favorecer o bem-estar físico. 

Hipertermia Pressupõe a elevação da temperatura corporal central do corpo como forma terapêutica para erradicar tumores. 

Hipnoterapia Tratamento de diversas perturbações da saúde através da hipnose ou da indução de um sono prolongado. 

Humorterapia É a arte de utilizar o humor e o riso, para ajudar a curar as pessoas com doenças físicas ou mentais. 

Imagens Dirigidas Consiste no uso da relaxação e na visualização mental para melhorar o humor e o bem-estar físico. 

Imunoterapia com 

Veneno 

Processo de injectar veneno para tratar diversas perturbações. 

Iridologia Estudo da íris para avaliar o estado de saúde da pessoa e orientá-la para adoptar medidas com o fim de melhorar a sua saúde. 

Jejum Consiste em deixar voluntariamente de comer e é benéfico como medida preventiva para manter a saúde global, a vitalidade e a 

resistência às doenças, sendo igualmente utilizado como método de rejuvenescimento mental e espiritual. 

Magnetoterapia Uso de ímanes para aliviar a dor em diversas zonas do corpo, através da libertação de energia que estimula os nervos quando 

aplicado em zonas específicas. 



 

 

Meditação Consiste em concentrar a atenção num som, num objecto, na visualização, na respiração, no movimento ou na própria atenção com o 

objectivo de aumentar a consciência do momento actual, reduzir o stress e permitir o crescimento pessoal e espiritual. 

Método de Bates Uso de exercícios oculares terapêuticos, sendo que estes corrigem certos problemas visuais e evitam a necessidade de usar 

óculos/lentes de contacto. 

Método de Kneipp Inclui aspectos de hidroterapia, fitoterapia e exercício aeróbico e que se acredita reforçar o sistema imunitário dando lugar a uma 

acentuada melhoria do bem-estar geral. 

Mioterapia Noção de que o alívio da tensão nos músculos seguida de uma revitalização do músculo tratado mediante alongamentos favorece a 

cura e reduz a disposição do músculo e do nervo para produzir novas dores. 

Moxibustão Técnica em que se coloca um caule ou cone de artemísia a arder sobre uma zona inflamada ou afectada do corpo, em que o 

objectivo é estimular e reforçar o sangue e a energia vital do corpo. 

Musicoterapia Utiliza a música prescrita de uma forma programada, sendo utilizada para muitas situações. 

Oração e 

Espiritualidade 

Espiritual ou religiosa, a cura é um alívio da doença através de algum tipo de crença religiosa adoptada pela pessoa cliente ou por 

alguém que reze por ela. 

Osteopatia Dá ênfase ao sistema músculo-esquelético, mas que se refere “à pessoa completa” e procura a relação entre os órgãos e os seus 



 

 

sistemas. 

Oxigenoterapia/ 

Ozonoterapia 

Administração de oxigénio, ozono ou peróxido de hidrogénio para eliminar os, microorganismos que provocam doenças, melhorar a 

função celular e favorecer o tratamento dos tecidos lesados. 

Psicoterapia Consiste no tratamento de problemas psicológicos ou emocionais, através da comunicação verbal e não verbal. Efectua-se com o 

objectivo de ajudar o cliente a aumentar o seu auto-conhecimento e a consciência das suas relações com os outros. 

Quiroprática Através das mãos há um ajustamento específico das vértebras. Baseia-se, assim, no princípio de que o corpo pode curar-se por si 

próprio quando o sistema esquelético é tratado correctamente e o sistema nervosos funciona de forma adequada. 

Radiónica Pretende-se detectar e modular a fonte da vida utilizando dispositivos electrónicos, através da emissão de frequências vibratórias. 

Reflexologia Consiste na utilização de pontos predefinidos localizados nas mãos e nos pés que estão directamente ligados através do sistema 

nervoso e afectam os órgãos e glândulas corporais. 

Reiki Utiliza a imposição das mãos e técnicas de visualização com o objectivo de melhorar o fluxo de energia vital no cliente. 

Rolfing Sistema que reforma a estrutura miofascial e corporal aplicando pressão e energia, libertando o corpo dos efeitos dos traumatismos. 

Sinergia de Rubenfeld Método composto por diversas técnicas de trabalho corporal e psicoterapia que pretende aceder às emoções e às recordações 



 

 

armazenadas. Utiliza a conversação, o toque e o movimento para eliminar tensões, desequilíbrios e obstruções de energia. 

Tacto Terapêutico Método não invasivo de cura que deriva da antiga técnica da imposição das mãos. O terapeuta altera o campo de energia do cliente 

através de uma transferência de energia que sai das suas mãos para a pessoa tratada. 

Taichi Antigo exercício chinês com movimentos que têm a sua origem a partir das artes marciais. Embora se utilize como um tipo de auto 

defesa, o Taichi pratica-se amplamente pelos seus benefícios para a saúde e relaxação. 

Técnica de Alexander É um método somático para melhorar o rendimento físico e mental. O objectivo da técnica é recuperar a liberdade e a expressão do 

corpo e limpar o pensamento. 

Terapia ambiental É também conhecida como medicina ambiental e formalmente ainda denominada ecologia clínica, é o diagnóstico e o tratamento de 

perturbações causadas por factores ambientais. 

Terapia celular É o transplante de células humanas ou animais para substituir ou reparar o tecido e/ou células lesadas. 

Terapia cimática É uma forma de fonoterapia (terapia pelo som) que não se aplica através do ouvido, mas por instrumentos que enviam ondas sonoras 

audíveis directamente pelo corpo através da pele. 

Terapia 

Comportamental 

Técnica psicológica baseada na premissa de que os comportamentos específicos, observáveis, inadaptados, mal ajustados ou auto 

destrutivos se podem modificar aprendendo novos comportamentos mais apropriados para os substituir. 



 

 

Terapia Craniossacral É uma técnica de cura holística que utiliza um toque muito suave para equilibrar o sistema cranissacral do corpo, que inclui ossos, 

nervos, fluidos e tecido conjuntivo do crânio e da zona espinal. 

Terapia da Polaridade É um sistema holístico baseado na energia que inclui trabalho corporal, dieta, exercício e conselhos sobre o estilo de vida com o 

objectivo de restaurar e manter o fluxo de energia adequado no corpo. 

Terapia da Vida 

Passada 

É uma forma de cura em que uma pessoa regressa à sua vida passada com o objectivo de curar e resolver sintomas e situações da 

vida actual. 

Terapia de Gerson É uma terapia depuradora geral de todo o corpo que pode conseguir o seguinte: desintoxicação, restabelecimento das funções 

metabólicas, boa digestão, eliminação das massas de cancro através da corrente sanguínea e recuperação de órgãos (por ex:fígado). 

Terapia de Quelação É um tratamento intravenoso destinado a eliminar os metais pesados do corpo com o objectivo de tratar a sua toxicidade. Também 

trata a doença das artérias coronárias e outras doenças associadas à lesão induzida pelos radicais livres. 

Terapia de Sal Celular Esta terapia utiliza uma série de minerais específicos também conhecidos como os 12 sais tissulares, para corrigir sintomas que 

ocorrem por deficiências metabólicas. 

Terapia do Ponto 

Gatilho 

É uma técnica de trabalho corporal que inclui a aplicação de pressão no tecido muscular dorido, com o objectivo de aliviar a dor e a 

disfunção noutras partes do corpo. 



 

 

Terapia Lumínica Também conhecida por fototerapia é a administração de luz brilhante com o objectivo de tratar diversas perturbações. Utiliza-se 

habitualmente para regular o relógio interno do corpo e para aliviar a depressão. 

Terapia Manipulativa 

Espinal 

Nesta terapia um terapeuta trabalha sobre o esqueleto humano, especialmente na zona da coluna vertebral, para aliviar a dor 

musculoesquelética e a tensão, melhorar a mobilidade das articulações e, desbloquear os canais de energia. 

Terapia Neural É um sistema de cura completa que se centra no alívio da dor crónica e na doença a longo prazo. Trata-se através da injecção de 

anestésicos locais nas cicatrizes nos pontos de acupuntura dos nervos periféricos e glândulas. 

Terapia pelos Animais 

de Companhia 

Esta terapia utiliza animais treinados e os seus adestradores para conseguir objectivos específicos físicos, sociais, cognitivos e 

emocionais com os clientes. 

Terapia por Sumos Esta terapia refere-se ao consumo de frutas e verduras frescas. Uma pessoa pode beber sumo de forma preventiva e saudável, para 

tratar uma perturbação médica, como o cancro, ou para obter um reforço do sistema imunitário. 

Terapia Respiratória Esta terapia abarca um amplo leque de soluções terapêuticas que insistem na importância da respiração e no seu potencial para 

afectar a saúde humana. 

Terapias Metabólicas Nesta terapia os terapeutas acreditam que o cancro e algumas outras doenças são causadas por desequilíbrios no metabolismo do 

cliente produzidos pela acumulação de toxinas no corpo. O tratamento encaminha-se para a eliminação destas toxinas do sistema 

imunitário e dos processos bioquímicos. 



 

 

Unani Tibbi Refere-se a terapia arábica ou islâmica, que também se conhece como medicina profética. Utiliza diversas técnicas, como dieta, 

tratamentos fitoterapêuticos, terapias manipulativas e cirurgia. 

Vegetarianismo É a abstinência voluntária de comer carne. Utilizado como terapia dietética para diversas perturbações, como a doença coronária, o 

colesterol elevado e o acidente vascular cerebral. 

Ventosas Técnica utilizada na medicina tradicional chinesa para algumas perturbações da saúde. Colocam-se copos ou chávenas de bambu 

sobre a pele por meio de sucção, o que se acredita influenciar no fluxo de energia e de sangue no corpo. 

Xamanismo Conjunto complexo de diversos rituais e crenças. O tratamento é uma função do xamã, a mais importante junto com as profecias. O 

xamã utiliza poderes místicos para viajar para outros mundos ou realidades e comunicar com os espíritos com o objectivo de 

conseguir um equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

(Entrevistas ao Grupo de Foco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Entrevistador: Como descreve o Reiki? 

Sujeito: E1 

É uma energia cósmica, universal, que está à disposição de todos nós, porque podemos 

a qualquer momento usufruir dessa energia, para a nossa própria energia vital. 

É uma energia que actua a nível físico, mental e espiritual. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida? 

Sujeito: E1 

Para mim o Reiki, ou melhor, a energia...o Reiki é uma forma de utilizar a energia...faz 

parte. Faz parte de mim, da minha vida, faz parte da vida de toda a gente, as pessoas 

podem estar é não sintonizadas e não a saberem utilizar. Portanto, faz parte, quando eu 

sinto mais necessidade basta-me pensar. Não necessito, propriamente, de colocar as 

mãos nos chacras. Posso, simplesmente, mandar os símbolos mentalmente para os 

chacras onde sinto mais necessidade. Por vezes, quando estamos com uma pessoa a 

forma de sentirmos e percepcionarmos que há uma energia mais densa que pode nos 

estar a afectar, muitas vezes manifesta-se sob a forma de dor de cabeça outras por 

arrepios, dá a sensação de choques eléctricos, mas muito intensos, não é uma impressão 

ligeira é, mesmo muito intenso. Aí, uma pessoa reflecte e pensa no que se está a passar, 

porque estou a sentir isto, e percebemos que há ali uma energia que nos está a provocar 

isso. No Reiki, aprendemos várias técnicas que nos ensinam a libertar dessa energia e 

que são muito rápidas de fazer. Há pessoas que podem utilizar um mantra ou até mesmo 

o exercício das raízes que, na minha opinião, é óptimo e resulta. Também envio os 

símbolos. 

Utilizo o Reiki, também, para a alimentação, noutras pessoas que peçam ou se vejo que 

há uma situação que naquele momento está a necessitar. Contudo, por vezes esqueço-

me e fico irritada, porque sei que se o fizesse tinha resultado melhor. Contudo, há 

pessoas que não querem ajuda. 

Se todas as pessoas se tratassem a si próprios, as auras estavam todas equilibradas, não 

haveriam energias negativas, isto não é bem assim... a energia não é negativa nem 

positiva, nós é que a usamos como entendemos. 



 

  

Entrevistador: Como integra o Reiki na prática profissional? 

Sujeito: E1 

A nível de escola, numa reunião sinto muitas vezes os campos energéticos prejudicados 

e, para além de fazer alguns símbolos, utilizo cristais e essências para harmonizar o 

espaço. Costumo utilizar e resulta. Por vezes, algumas colegas pedem que lhes faça 

Reiki e faço. 

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem? 

Sujeito: E1 

É uma terapia complementar/alternativa que os enfermeiros podem utilizar, assim como, 

o toque, musicoterapia, entre outros. No entanto, como qualquer outro tratamento deve 

ser explicado ao utente e este poderá ou não aceitar. De facto, alguns estudos falam na 

aplicação do Reiki pela enfermagem a nível da dor, relaxamento, como auxiliar na 

regulação da tensão arterial, níveis sanguíneos. E o que é certo é que não tem contra-

indicações. Contudo, é necessário compreender que o Reiki pode provocar alguns 

sintomas como sejam, diarreia, vómitos, entre outros, que funcionam como uma 

limpeza. Quando é aplicado, o Reiki, em doentes a enfermeira está preparada para 

detectar os sinais e sintomas que precisam de outros cuidados, que só com o Reiki não 

resolve, esta é uma das vantagens destes profissionais. 

Nesta questão, faz todo o sentido abordar que, a enfermagem é quem mais tempo está 

com o doente (isto comparado com outros técnicos) e entre eles estabelece-se uma 

relação terapêutica facilitadora que sendo bem encaminhada, sincera, honesta, de 

confiança, etc..., na qual aplicando o Reiki é uma mais valia para ambos. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Entrevistador: Como descreve o Reiki? 

Sujeito: E2 

O Reiki é a energia universal que nos traz muito amor, paz e harmonia. 

É a harmonização de todo o campo físico, mental e emocional. 

É um método de entre vários que existem, que considero ser o mais simples e eficaz. 

Simples porque sendo a energia pura, está ao alcance de todos. Eficaz porque nos ajuda 

a sentirmo-nos bem connosco próprios. Se nos sentirmos bem connosco próprios, 

sentimo-nos bem com os outros. Se nos sentirmos bem com os outros, tudo a nossa 

volta é bom, é bonito.  

Tentando explicar mais concretamente, se o ambiente em que vivemos é mau, se é 

deprimente, se não vemos nada que achamos bonito, no verdadeiro sentido da palavra, 

então vamos ficar debilitados, frágeis. Um corpo que não se sente bem acaba por 

adoecer. É isto que não queremos.  

Que fazer então? 

Viver ou tentar viver o mais possível de acordo com os princípios do reiki, que se 

resumem fundamentalmente em: 

 Hoje 

 - Sê grato 

 - Não te zangues, nem critiques 

 - Não te preocupes 

 - Faz honesto o teu trabalho 

 - Respeita o teu semelhante e tudo o que viva. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida? 



 

  

Sujeito: E2  

O Reiki faz parte integrante da minha vida, eu sou Reiki. Se eu sou energia, se sinto 

essa energia em mim e nos outros, então nem penso em como o integro na minha vida. 

Reiki sou eu, aqui e agora! 

Entrevistador: Como integra o Reiki na prática profissional? 

Sujeito: E2 

Eu não o aplico directamente, mas tenho consciência de que há muita harmonia no meu 

local de trabalho e sinto que sou parte fundamental nesse processo. 

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem? 

Sujeito: E2 

O Reiki é uma terapia energética em que o enfermeiro ajuda o doente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Entrevistador: Como descreve o Reiki? 

Sujeito: E3  

É uma energia muito boa, que pode ser transmitida em qualquer altura, que acalma 

muitas pessoas, quando elas nos pedem para transmitirmos. Eu dou-me muito bem com 

o Reiki. Comecei há 2 anos, por curiosidade, acabei por praticar sempre e continuo a 

praticar. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida? 

Sujeito: E3  

Eu, pessoalmente, integro o Reiki diariamente, pratico-o todos os dias. Eu era 

hipertensa e agora estou muito mais calma. Utilizo muito o Reiki quando cozinho e lá 

em casa passaram a dizer que a comida estava com um gostinho especial. A própria 

àgua da torneira fica mais pura, mais leve. Sente-se a diferença. Quando, por exemplo, 

vou comer fora, e sei que é uma comida mais pesada que me vai afectar o estômago 

faço Reiki. Quando vou a conduzir também utilizo o Reiki visualizando os símbolos 

mentalmente para ter uma viagem boa. 

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem? 

Sujeito: E3 

Seria muito bom, pois ajuda muito os doentes. Acalmava-os muito mais, principalmente 

num doente que quando vai para o hospital está muito nervoso e o colocar das mãos, 

falar com ele seria óptimo. Só o colocar as mãos relaxa. Até porque se a pessoa estiver 

com dores, ao aplicar o Reiki, naquela altura, eles ficam sem dores ou com muito menos 

dores. Por exemplo, colegas minhas têm por vezes dores de cabeça e aplico o Reiki e 

elas ficam sem as dores. De facto, funciona mesmo. Ao fim, ao cabo a energia passa 

para elas e equilibra. 

 

 



 

  

 

Entrevistador: Como descreve o Reiki? 

Sujeito: E4 

Quando se sente o Reiki há um formigueiro. Quanto mais se pratica mais se desenvolve. 

Desobstrui os nossos canais energéticos, recebemos mais e conseguimos transmitir mais. 

É uma técnica que permite equilibrar todos os niveis do ser humano (espiritual, mental, 

emocional, fisico). Também actua em animais, plantas, comida, situaçoes indesejáveis e 

à distância. 

Trouxe o manual de Reiki, e, na introdução, diz: “Um dia virá em que a ciência fará 

grandes progressos, não graças a melhores instrumentos de descobrir e medir as coisas, 

mas tão somente porque haverá um punhado de pessoas com grandes poderes espirituais, 

que por agora, são raramente utilizados. Daqui a algum tempo, a arte da cura pela 

energia será cada vez mais desenvolvida e universalmente utilizada”. Eu friso isto, 

porque isto é de um senhor, Gustav Stromberg, que é astrónomo (da área da ciência, que 

é mesmo um cientista, diferente de astrólogo!) 

Segundo Platão, “o pensamento do homem é a sua ferramenta mais poderosa”. O poder 

está todo dentro de nós, é a lei da atracção, como se tem divulgado ultimamente. O que 

nós pensamos, as nossas intenções materializam-se, tudo o que nós pensamos, atraímos 

e concretizamos. 

O espiritual é o essencial do ser humano. 

Nós distinguimo-nos dos outros animais e dos outros seres vivos porque realmente 

temos outros patamares diferente deles. Eles também têm emoções, mas não ao nosso 

nível. Nós temos realmente essa essência, espiritual que nos distingue deles. Não é 

religião, mas deve ser por isso que as pessoas se voltam para Deus, procuram 

determinadas religiões, algo de coisa superior, é uma necessidade. Até há uns anos a 

maioria das pessoas regia-se muito pelos valores e princípios das religiões, em que 

acreditavam, vivendo muito mais felizes na generalidade, embora houvesse guerras e 

outros problemas. 



 

  

Mas havia as famílias mais unidas, mais um certo receio, às vezes até era por medo (que 

não é o ideal), mas havia… havia determinados limites, determinadas barreiras que hoje 

a gente não se vê… não vê… Aliás ainda se vê, mas está a dispersar-se mais, há muito 

menos valores, há muito menos cuidado com o outro, muito mais egoísmo. Talvez o 

abandono da prática da religião e até mesmo a falta de crença religiosa levem as pessoas 

e ligar só ou quase exclusivamente em função do material, não é feliz, não se sente 

completa pois a sua essência é muito mais do que isso, é sobretudo espiritual. Não dá 

nada. Pode-se dar a nível material e não prendem a nossa essência, que é a essência 

espiritual. O Reiki, que é transmitido através das mãos, da colocação das mãos nos 7 

chacras principais que são correspondentes às glândulas endócrinas, acaba por 

equilibrar e estabilizar a energia do corpo todo e claro, estabilizando a mente, o físico e 

a emoção, a pessoa sente-se bem. Estando bem, transmite aos outros esse bem, porque 

nós somos todos parte deste universo e como tal temos no nosso corpo físico, na nossa 

matéria, energia. Nós somos energia, somos átomos, somos carbono, somos água. O 

início da vida na Terra veio por uma explosão de uma estrela, segundo dizem alguns 

cientistas. A Física Quântica está a dar passos largos nesse campo, nós somos tudo isso, 

portanto estou completamente convicta, embora muita gente diga que não há provas 

científicas nestas áreas, no âmbito da ciência convencional. Há cientistas noutras áreas 

que não se regem só pelos nossos cinco sentidos, mas têm outros, para além destes, 

mais intuitivos, que já falam destas coisas e que já mostram muitas outras, através de 

pesquisas que têm sido feitas e publicadas. 

Um exemplo é este livro “As mensagens escondidas na àgua”, cientista japonês, Masaru 

Emoto) que tem feito experiências (e nós podemos fazer de um, experiências a nível 

rudimentar, em casa, em 3 copos de água): Pessoas que dizem para um copo com àgua 

palavras como “amor”, “paz”, “beleza”, forma-se um cristal lindíssimo, perfeito; Se 

disser uma palavra negativa: “ódio”, “raiva”, “bater”, ele forma um cristal distorcido, 

feio. No copo ao qual não se diz nada, fica terrível; ele defende que mais vale uma 

atenção negativa do que falta de atenção.  

Em relação à questão do espírito, tive contacto com este livro, há 2 anos, que tem como 

título “Inteligência Espiritual”. Os autores (D. Zohar e I. Marshall) são especialiastas 

em Psicologia e Teologia (Universidade de Harvard); Psicologia e Filosofia 

(Universidade de Oxford) e Medicina (Universidade de Londres). Este último é 



 

  

psiquiatra e psicoterapeuta. Este livro analisa as provas científicas da existência do QEs 

(quociente espiritual), e ensina a medi-lo, melhorá-lo e desenvolvê-lo. Muitos cientistas 

convencionais estão a ver que só a nossa ciência convencional, racionalista não dá para 

explicar o que está a surgir. Isto, são fenómenos que realmente estão a ganhar grandes 

proporções. 

Sobre o Reiki ainda, a maneira como o descreveram, é o que as colegas disseram, mas 

também pode ser uma cura completa, uma cura ou uma terapia complementar adjuvante, 

em caso de doenças terminais ou situações complexas. Mas isso, também, tem muito a 

ver com a força interior de cada um, se a pessoa não quiser, ninguém faz nada. O poder 

está dentro de nós, nós é que temos de querer, não se pode fazer Reiki a quem não quer. 

Alguém nos há-de pedir ou nós, se virmos a pessoa mal, convém explicar o que é, saber 

se a pessoa está interessada em receber. 

Existe outra coisa sobre o Reiki, ele também actua sobre pessoas, animais, plantas, 

comida, entre outros. 

Eu testei isso, depois do meu curso de Reiki, eu fazia azia a determinados alimentos e 

um dia por acaso, tinha em casa, tinha atum, gosto muito de atum, comi atum. Fiz um 

prato com atum, mas como sabia que fazia azia, fiz Reiki ao prato antes de comer, não 

fez azia nenhuma. Isto é uma coisa muito simples, porque há outras muito mais 

complexas! 

Na prática, o Reiki corresponde à colocação das mãos sobre os sete chacras principais, 

que equivale às glândulas endócrinas.  

A pessoa normalmente protege-se e activa através das mãos a energia que recebe do 

universo, ela é um meio, um veículo, não é a energia dela que passa para quem se 

submete a isso, ela é um veículo para transmitir energia boa, saudável para outra pessoa, 

que não está bem, para equilibrá-la.  

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida? 

Sujeito: E4 

Nós intuímos se a pessoa quer receber Reiki, ou não. A nossa mente dá-nos uma 

imagem e sentimos, ou não, a receptividade.  



 

  

Alías os principios básicos do Reiki são comuns a muitas religiões. No fundo, é 

promover os valores e o bem individual que depois se reflecte nos outros. Uma pessoa 

se estiver bem consigo está bem com os outros. 

Há autores que defendem que se nós não gostarmos de uma pessoa ou se uma pessoa 

nos incomoda e a tentarmos visualizar enviando pensamentos positivos isso beneficia as 

relações. A partir desse momento passei a ver as pessoas de outra maneira, passei a ser 

mais compreensiva, mais tolerante porque percebi que atrás de qualquer coisa, de uma 

reacção havia sempre um problema. E há muitas pessoas que não têm essa consciência. 

Se bem que não seja fácil irmos ao centro do nosso Eu e vermos isso tudo. Isso não se 

muda de um dia para o outro. É muito complicado desbloquear essa situação. As 

pessoas têm determinados hábitos muito enraizados e não é fácil mudar do pé para a 

mão. Nós projectamos, muitas vezes, nos outros os nossos problemas e temos de ter 

consciência disso, temas de trabalhar (o que leva tempo) de meditar, de amadurecer. 

Temos que querer mudar. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na prática profissional? 

Sujeito: E4 

É muito importante, nós sabermos cuidar de nós porque se nós estivermos bem 

afectamos positivamente, não só os mais próximos mas também os outros. É uma 

frequência vibratória, mais alta ou mais baixa, conforme a pessoa se sente. Eu, por 

exemplo, sinto que influencio os outros positivamente porque energeticamente estou 

muito mais equilibrada. Quanto estou mais em baixo verifica-se o inverso e, então aí 

faço mesmo Reiki e tento perceber o porquê. Às vezes tomava ansiolíticos à noite para 

dormir, porque se não dormisse bem de noite não aguentava um dia de trabalho. Desde 

que iniciei o Reiki nunca mais precisei de tomar ansiolíticos e durmo muito melhor, 

uma maravilha. A nível profissional tive o ano passado uma aluna muito problemática, 

muito complicada. Tinha duas turmas do 12º ano a quem expliquei o que era o Reiki, 

bem como, a alguns colegas de trabalho, porque acredito que isso ajuda a optimizar as 

atitudes e vidas das pessoas. Portanto, como eles sabiam disso, uma vez essa aluna dizia 

que tinha umas dores de cabeça fortíssimas e fiz-lhe Reiki, somente nos chacras da 

cabeça, e dali a pouco dizia-me ela “Já estou melhor, já passou, já passou”. Já fiz, 



 

  

igualmente, a alunas fora das aulas, porque me pediram e gostaram. Para além disso, 

como estou mais positiva, influencio muito mais os outros positivamente. 

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem? 

Sujeito: E4 

Para mim, é fundamental. Já há muito que se conhece a importância do toque, o Reiki 

para além do toque tem outra potencialização, através dos símbolos e através da energia 

que é muito forte colocada naqueles símbolos energéticos. Se o toque só por si é 

importante, quem tem formação de Reiki potencia muito mais. Contudo, deverá sempre 

perguntar-se à pessoa se está interessada explicando os benefícios do Reiki. 

No IPO em Lisboa e no Hospital de Santa Maria há profissionais com formaçao em 

Reiki, o que aplicam nos doentes, com resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

(Entrevista ao Mestre de Reiki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Entrevistador: Como descreve o Reiki?  

Sujeito: E5 

 “O Reiki é energia universal, o Reiki tanto é uma forma de estar na vida e algo que está 

sempre connosco que pertence a nós, antes de nascermos já está, já somos energia. O 

Reiki é uma terapia energética que vai utilizar a energia universal para canalizá-la para 

o nosso corpo para o equilíbrio dos Chacras, tendo esses Chacras equilibrados vamos ter 

a capacidade de nos protegermos em relação a qualquer que seja a doença ou os 

bloqueios que tenhamos na nossa vida, aceitando a energia de luz, a energia universal, 

como uma fonte de vida para o nosso uso diário. Sentimos harmonia, paz e amor, no 

nosso dia-a-dia”  

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida?  

Sujeito: E5 

“Todos os dias pratico um bocadinho de Reiki sempre que me sinto desenergizado (um 

bocadinho de dores de cabeça ou dores na coluna) aplico as posições mais adequadas e 

sempre que tenho um tempinho pratico. Agora os princípios do Reiki também são 

importantes tê-los todos, todos os dias, o não te irrites, o não critiques, não te preocupes, 

o sê honesto no teu trabalho, respeita o teu semelhante, são princípios de vida em que 

todos os dias devemos tê-los em mente, embora seja difícil, mas se nos conseguirmos 

esforçar para cumprir esses princípios de Reiki, já vamos dar um grande passo para a 

nossa evolução e qualidade de vida.”  

Entrevistador: Como integra o Reiki na prática profissional?  

Sujeito: E5 

“Ora bem, eu sou esteticista e noto muitas vezes que grande parte dos bloqueios que as 

pessoas têm, têm tudo a ver com a sua parte emocional. As pessoas é que estão a 

provocar os bloqueios, a ansiedade, comem mais, tem mais falta de enraizamento, tem 

mais problemas de circulação, de coluna, os medos, têm muita tendência a inchar da 

barriga, e isto tem a ver com o plexo solar. Eu tento sempre fazê-las entender e fazê-las 

ver e sentir no Reiki durante o tratamento, pedindo sempre autorização, que isso é 

importante, as pessoas quererem receber e saberem o que é que estão a receber. 



 

  

 Nos próprios preparados dos óleos que eu faço, energizo-os, também, para equilibrá-los 

para a pessoa, para ser bem aceite.  

Estavam ainda à bocadinho a perguntar como é que integro o Reiki na minha vida, nós 

conseguimos também transmitir energia aos nossos alimentos, a medicações para não 

terem, para evitar os efeitos secundários, por exemplo, porque vai haver logo uma 

harmonização entre iões e catiões e aquilo que nós realmente necessitamos de tomar, 

não sendo em excesso, porque a energia, o Reiki é uma energia inteligente.”  

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem?  

Sujeito: E5 

“O Reiki deve ser aplicado na terapia pela enfermagem e não só, pela medicina 

convencional e por todas as áreas que trabalhem na área da saúde, porque é um método 

tão simples e tão importante para o equilíbrio do paciente ou da doente ou de quem 

vocês estão a tratar, que por vezes, tem uma simples dor de cabeça e basta vocês porem 

as mãos na cabecinha cinco minutos e ah já passou, em vez de estar a dar um 

comprimido. Acho muito importante dar a conhecer às pessoas outras formas mais 

simples da pessoa se equilibrar ou se curar sem ser com medicações excessivas ou que 

não são correctas ou que são desnecessárias. Bom mesmo é evitar que a doença surja. 

Há certas medicações que eu considero desnecessárias. Na enfermagem pode-se usar a 

terapia Reiki ou devia ser utilizada até como principio base, no conhecimento do corpo 

etéreo. È importantíssimo a pessoa que está por exemplo, numa depressão conseguir 

sentir-se bem com ela própria e isso consegue-se ir buscar na energia que está dentro 

dela, a pessoa tem que, acho que devia ter oportunidade de conhecer essa terapia e não 

ser fustigada com medicação para ela se levantar e ficar bem-disposta e dormir, acordar, 

mecanizar o corpo humano e isso, porque por vezes não há essa necessidade, está tudo 

dentro dela e a enfermeira ou quem está a cuidar dela só ia ter que encaminhá-la para 

receber, para conhecer essa área. Mesmo a nível psicológico, imaginemos que um 

doente está numa fase terminal, conseguir dar-lhe alguma alegria com positivismo, 

mesmo às pessoas que estão ao redor, os familiares conseguir dar-lhes alguma formação 

ao nível do como lidar com a pessoa que mais cedo ou mais tarde poderá vir a morrer ou 

que está com uma doença crónica ou com uma doença grave e explicar à pessoa qual 

poderá ser a causa de tal ter acontecido, embora por vezes isto seja um bocado 



 

  

complicado mas pode-se chegar a esse ponto por outros meios mais simples, 

principalmente na qualidade de vida, ajudar a pessoa a viver aqueles dias alegre e bem-

disposta e da forma como a pessoa quer. Agora o que é que eu posso mais dizer em 

relação ao Reiki, o Reiki é uma terapia energética Tibetana e que foi o líder Usui 

segundo se diz, foi para uma montanha e que recebeu todos os seus ensinamentos e as 

posições das mãos e as luzes e os princípios do Reiki para transmitir para quem ele 

quisesse, até na altura era para ser algo mais secretismo, embora eu ache que não haja 

necessidade.  

O Reiki é uma energia pura e nunca poderá ser utilizada para o mal. Mas a energia 

universal já existe desde o princípio da origem do planeta terra, das galáxias, estrelas, 

tudo é energia, tudo é vibração, dizem que nós vivemos numa ilusão, por exemplo, 

porque o que nós vemos não é o que nós vemos, porque estamos num ponto no meio de 

infinito e tudo o que nós criamos é aquilo que nos vamos receber, de acordo com os 

nossos pensamentos, de acordo com os nossos actos e é aquilo que vamos aprender e ao 

longo da nossa vida temos que saber aceitá-los e compreender essa causa e efeito da 

nossa vida e evoluirmos. A partir do momento em que nos estamos a aceitar os nossos 

defeitos ou podemos considerar defeitos, ao mesmo tempo já vamos estar a curá-los. 

Obrigada!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

(Entrevista a uma Enfermeira que pratica Reiki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Entrevistador: Como descreve o Reiki? 

Sujeito: E6 

O Reiki, daquilo que eu tenho conhecimento, é uma técnica de cura por imposição das 

mãos, não é uma religião, não é um culto. Ás vezes as pessoas confundem um pouco, e 

dizem “ah” tu acreditas nisso. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de utilizar 

uma técnica e, ela resultar ou não, e a pessoa que a aplica sentir que isso, é mesmo 

assim e, a pessoa que é submetida a essa técnica sentir efeitos diferentes. Essas pessoas 

têm muita tendência a perguntar qual foi o efeito que tu sentiste; sentiste-te bem com 

isso, etc. Portanto, qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer culto, qualquer crença 

ou até na ausência dela pode utilizar o Reiki, para seu benefício ou dos outros.  

Portanto, não exige grandes conhecimentos teóricos, as pessoas não precisam de fazer 

formações aprofundadas para isso. O que é que é exactamente o Reiki? O Reiki 

habitualmente denomina-se como energia universal de vida, ou seja, nós temos a 

energia universal que existe no cosmos que existe e que faz parte de todas as coisas, e a 

energia vital que os seres vivos e os seres humanos, nomeadamente, têm dentro de si, 

portanto faz parte deles. E é esta energia universal, esta energia cósmica, energia que os 

seres vivos têm unificada que faz aquilo a que habitualmente se diz que é a energia 

Reiki, constituída por isso por duas partículas: o Rei, o aspecto universal e infinito e o 

Ki, que é a parte do Rei e que se refere a energia vital. 

O Ki é muito conhecido pelos chineses como vocês sabem pelo Chi e pelos cristãos 

como a luz ou o Espírito Santo, pelos hindus como o prana, etc. 

O Reiki é um método de cura muito antigo que se propagou do oriente para o ocidente, 

que activa o poder de auto-cura, porque se acredita actualmente por várias, enfim, vários 

estudos, varias crenças, que nós todos temos, o poder de nos curarmos, ou seja, a nossa 

mente determina exactamente o que nós queremos para nós próprios e, então se 

acreditarmos que estamos saudáveis, se tivermos pensamentos positivos, etc, somos 

capazes de efectivamente mudar o nosso estado fisiológico e, digamos que, esse tipo de 

energia, activa esse nosso poder de nos auto curarmos. Esse poder de nos auto curarmos 

vem na sequência daquilo, que eu disse, que passa pela aceitação de nós próprios e por 

um conhecimento profundo de nós próprios, ou seja, muitas das vezes, nós temos 

necessidade de reflectir sobre aquilo que nós pensamos e da forma como nós agimos, 



 

  

porque são exactamente essa forma de pensar e de agir, que nos destroem, que nos 

prejudicam, não é? O pensar sempre nas coisas de uma forma negativa, de ver as coisas 

numa perspectiva menos agradável, pode levar-nos a sentirmo-nos piores e a agirmos, 

portanto, a termos atitudes menos agradáveis. E habitualmente isso, também, tem um 

feedback dos outros e do ambiente que nos circula, menos agradável. E depois começa a 

ser uma bola de neve, e penso, que no fundo, isto, de uma maneira muita geral, acaba 

por ser um processo auto-destrutivo, não só isso, mas também a forma como nos 

alimentamos … Estou a falar disto, a atitude, estou a falar em termos de 

comportamentos e os comportamentos, também incluem, a forma como nós nos 

alimentamos, a forma por exemplo, o consumo de tóxicos, não é? O fumo, o café, uns 

mais aceitáveis, outros menos aceitáveis, as drogas, etc. São tudo comportamentos que 

derivam muito da nossa forma de pensar, da nossa forma de estar na vida e, é isso, que 

eu me refiro quando digo que passa pela aceitação de si, por um profundo conhecimento 

de si, uma interrogação constante, de, o que é que eu estou a fazer a mim próprio, o que 

é que eu estou a fazer aos outros. Qual é o reflexo da minha atitude e das minhas acções 

face a mim e aos outros. Essa cura, esse Reiki, fundamentam-se segundo os estudiosos 

disso no encontro do amor incondicional, encontrando a unidade, contactando com a 

fonte e assumindo a responsabilidade pela vida. Portanto, a fonte será, essa energia 

cósmica, não é, que no fundo é aquela que é canalizada pelo terapeuta e utilizada para 

modificar o estado da pessoa. 

É transmitida, portanto, como eu já disse, através do toque das mãos, está presente em 

cada momento, logo, ela não está ausente de nós, nós podemos utilizá-la em cada 

momento, porque nós somos energia, portanto, podemos fazer a canalização a cada 

momento. Nós temos exactamente que fazer isso, canalizar a energia do cosmos, que é 

utilizada através do próprio terapeuta para agir sobre as pessoas, através das nossas 

mãos, e age a todos os níveis, estabelecendo uma energia ao desequilíbrio que existe em 

nós. Existe desequilíbrios a vários níveis, a nível físico, mental, espiritual, o que isso faz 

é reequilibrar a energia, que faz parte de nós e que passa essencialmente por aquilo a 

que eles habitualmente chamam, os orientais, os chacras. O que é que esse equilíbrio 

permite? Dissolve aquilo, a que habitualmente se chama bloqueios e promove o 

relaxamento da pessoa. Portanto, num primeiro momento, numa primeira fase há um 

relaxamento profundo da pessoa, para que a energia possa a agir. É interessante, 

também, porque é uma energia que se pode enviar à distância, ou seja, se não fosse 



 

  

energia realmente, não se pode fazer este tipo de transporte de envio, porque essa 

energia só se faz transportar porque, eu penso que ela vai ser transportada. Portanto o 

meu pensamento já é uma forma de energia, utilizando uma vontade, e essa vontade, a 

minha intenção faz com que essa energia, se propague. Aqui está a força também da 

intenção, e eu em relação a mim própria, aos comportamentos que tenho em relação aos 

outros. 

A energia que é utilizada, é a energia cósmica e não a própria energia do terapeuta, o 

terapeuta só é a fonte de canalização. Esta energia cósmica, vai adaptar-se à pessoa que 

recebe o tratamento e age normalmente onde é necessária, portanto, onde o 

desequilíbrio do receptor é maior. 

Ao mesmo tempo, que o terapeuta canaliza a energia, ele próprio também fica 

energizado, porque é impossível que a energia cósmica, não passa por ele, não é, ele 

também não beneficia disso. 

Este tipo de tratamento é compatível com todos os tipos de tratamento, qualquer 

tratamento da medicina tradicional, enriquecendo e potencializando muitos dos efeitos 

dos tratamentos da energia tradicional. O que os estudiosos também dizem, as pessoas 

que utilizam é que, o Reiki, à partida não tem contra-indicações, portanto beneficia 

sempre. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua vida? 

Sujeito: E6 

O Reiki foi antes de mais, uma oportunidade de me auto-conhecer, porque para eu 

determinar se preciso ou não do Reiki na minha vida, eu preciso de saber porquê e como. 

Eu estou a precisar é porque eu acho que tenho algum desequilíbrio nalgum nível, 

portanto, quando eu faço a mim própria, eu faço com uma intenção, ou seja, por 

exemplo dói-me uma zona do corpo, então eu faço o Reiki, como ele é dado em todas as 

zonas para que é indicado mas, por exemplo, demoro mais tempo ali, porquê? Porque eu 

tenho consciência daquilo. Às vezes não faço Reiki, porque me dói alguma coisa, mas 

porque me sinto mal, sinto-me em baixo, ou seja, já não é em termos fisiológicos, é em 

termos emocionais ou espirituais, desacreditada, muito prostrada com a vida, então eu 

faço com esse tipo de intenção, mas canalizo, é óbvio essa energia para o meu corpo 



 

  

mas acreditando que o meu corpo é um todo e que está lá a minha parte emocional, a 

minha parte física e a minha parte psicológica, e depois também é uma oportunidade de 

hetero-conhecimento dos outros, porque quando eu faço aos outros, eu também tenho 

esse tipo de intenção, na mesma forma que faço essa reflexão em relação a mim, faço 

essa reflexão em relação aos outros. Habitualmente eu não pergunto às pessoas que me 

pedem, eu não pergunto o que é que se passa contigo. Se as pessoas deliberadamente 

querem, dizem. Mas se não querem eu também não lhes pergunto nada, mas a energia 

cósmica vai actuar onde é preciso, tanto há, com que eu acredito na sabedoria do 

universo que sabe onde actuar e portanto é exactamente isso.  

O terapeuta é aquele que canaliza e depois a intenção está de boa vontade para que o 

tratamento se faça. Para mim, traz-me bastante relaxamento, tem-me trazido benefícios 

vários, em termos de, sinto mesmo um desbloquear em termos emocionais, uma 

sensação até, desde que tenho conhecimento desta terapia, uma sensação maior de 

unidade com os outros seres humanos e com tudo aquilo que existe. Ou seja, desde o 

momento, em que nós acreditamos, que tudo é energia, nós vamos sentir-nos ligados à 

face da terra. 

Às vezes faço a mim ou procuro alguém que me faça, porque às vezes acredito que é 

mais eficaz alguém que está mais bem equilibrado, mais equilibrado, é mais eficaz 

quando transmite energia do que eu própria a mim. Sinto um alívio, sinto melhoras 

quando isso acontece. 

Entrevistador: Como integra o Reiki na sua prática profissional? 

Sujeito: E6 

Bom, uma vez que o meu local de trabalho é a escola, não é, não tenho, não se coloca 

aquela questão de fazer a este doente ou aquele doente, se estou a trabalhar no hospital 

ou trabalhar no centro de saúde. 

Claro que se alguém conhecido, alguém da família que pede, eu faço, mas aí será um 

indivíduo que não está integrado na minha pratica profissional. Aliás, essa questão, a 

minha resposta é muito limitada, porque em termos profissionais, o meu âmbito 

profissional é outro. 



 

  

É óbvio que sou enfermeira, e quando eu faço isto aos outros, e também não deixo de 

ser enfermeira, mas não é porque eu trabalho num serviço A ou B, que faço os meus 

utentes, isso não acontece. 

Entrevistador: Como concebe o Reiki aplicado como terapia pela enfermagem? 

Bom, o Reiki é reconhecido pela OMS como terapia do toque vibracional, e sendo uma 

terapia holística e que melhora a conexão entre o corpo e o espírito, a alma o sentimento, 

a razão, o consciente e inconsciente. E como já disse, ele é compatível com outras 

terapias, potencializa os efeitos das outras terapias, não têm contra-indicações. Eu penso 

que o uso desta terapia como de outras terapias ditas complementares ou alternativas, eu 

acho que é fundamental o uso das mesmas, além de que também, já disse é que é 

reconhecido pela OMS e nesta perspectiva penso que este tipo de terapias podem não 

ser aplicadas nos cuidados de saúde apenas e só pelos enfermeiros. Como enfermeira eu 

acho que os enfermeiros têm aqui um papel fundamental porque eles prestam cuidados e 

este como é um cuidado holístico é fundamental na nossa pratica diária de cuidados. E 

se nós podemos utilizar este, o Reiki, que tem este tipo de funcionamento, o toque 

terapêutico, mas há outros que utilizam energias de uma outra forma, têm outros nomes 

e eu acho essencial, reconheço todos os benefícios como já disse. 

O enfermeiro estando em contacto directo com a população, com os utentes, estando na 

linha da frente do atendimento ao público, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, 

portanto, nos cuidados primários e diferenciados, têm não só o papel importante de 

realizar essas terapias esclarecendo os utentes acerca do que está a fazer como é obvio 

pedindo sempre a sua autorização como em qualquer outro tipo de cuidados que a gente 

presta, e até esclarecer os utentes para prestarem a si próprios, porque da mesma 

maneira que nós fazemos em relação a outros cuidados, não é, nós prestamos cuidados 

mas também ensinamos a fazerem a si próprios quando não estamos presentes e eles 

sabem fazer. E uma vez que este tipo de terapia, não exige conhecimentos teóricos, 

especiais, etc. Também pode ser feito pelos nossos utentes, claro que isto envolve, 

rituais de iniciação, etc. Mas as pessoas podem ser esclarecidas acerca dos cursos e já há 

aqui na terra pessoas que fazem cursos, que vêm de fora às vezes para isso, outras 

moram cá e os quais a população pode-se mostrar interessada em aprender. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

(Guião da Entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

Guião da Entrevista 

 Como descreve o Reiki? 

 Como integra o Reiki na sua vida? 

 Como integra o Reiki na prática profissional?  

 Como o concebe aplicado como terapia pela enfermagem? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

(Consentimento Informado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Exma. Sr.ª Enfermeira, praticante de Reiki 

Kelly Ferreira, Liliana Paiva, Maria Gomes, Susana Gonçalves, Vera Costa, estudantes 

finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem 

de Angra do Heroísmo – Universidade dos Açores, estão a realizar um estudo, sob a 

orientação do Sr.º Enf.º Luís Miguel Gomes, Professor Coordenador, subordinado ao 

tema “Reiki como Terapia Complementar na Prática de Enfermagem – 

contributos para a compreensão do Reiki na dinâmica do paradigma emergente”. 

Tem como objectivo geral  compreender o Reiki, como Terapia Complementar, na 

prática dos cuidados em Enfermagem: descrever o Reiki enquanto terapia complementar 

na prática de enfermagem e, descrever a opinião de um grupo de praticantes de Reiki, 

de um Mestre de Reiki e de um Enfermeiro que o pratique, acerca desta terapia e da sua 

integração na enfermagem. 

Acreditamos que este estudo poderá providenciar informação útil, para os profissionais 

de saúde na prestação de cuidados pelo que a sua participação ser-nos-á muito 

pertinente.   

Os procedimentos do estudo incluem responder oralmente a uma entrevista sobre o 

tema, que durará cerca de 30 minutos, áudio e/ou vídeo gravada, não envolvendo riscos 

ou danos para o entrevistado. É livre de colocar qualquer questão sobre o estudo, 

directamente ao investigador.  

A sua participação é voluntária não sendo obrigado a participar, podendo retirar-se a 

qualquer altura. Os dados do estudo serão codificados, o que não permite o 

relacionamento com a pessoa, e o seu nome não será mencionado em qualquer fase da 

investigação.  

Poderá ter acesso à entrevista depois de passada a escrito e fazer alterações, subtracções 

ou adições de texto. Terá acesso ao relatório final do respectivo trabalho académico. 

Li o presente formulário de consentimento e voluntariamente aceito participar neste 

estudo. 

Assinatura do Entrevistado 

Assinatura do Investigador 

Angra do Heroísmo, 2007 



 

  

Exma. Sr.ª Mestre de Reiki 

Kelly Ferreira, Liliana Paiva, Maria Gomes, Susana Gonçalves, Vera Costa, estudantes 

finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem 

de Angra do Heroísmo – Universidade dos Açores, estão a realizar um estudo, sob a 

orientação do Sr.º Enf.º Luís Miguel Gomes, professor coordenador, subordinado ao 

tema “Reiki como Terapia Complementar na Prática de Enfermagem – 

contributos para a compreensão do Reiki na dinâmica do paradigma emergente”. 

Tem como objectivo geral  compreender o Reiki, como Terapia Complementar, na 

prática dos cuidados em Enfermagem: descrever o Reiki enquanto terapia complementar 

na prática de enfermagem e, descrever a opinião de um grupo de praticantes de Reiki, 

de um Mestre de Reiki e de um Enfermeiro que o pratique, acerca desta terapia e da sua 

integração na enfermagem. 

Acreditamos que este estudo poderá providenciar informação útil, para os profissionais 

de saúde na prestação de cuidados pelo que a sua participação ser-nos-á muito 

pertinente. 

Os procedimentos do estudo incluem responder oralmente a uma entrevista sobre o 

tema, que durará cerca de 30 minutos, áudio e/ou vídeo gravada, não envolvendo riscos 

ou danos para o entrevistado. É livre de colocar qualquer questão sobre o estudo, 

directamente ao investigador.   

A sua participação é voluntária não sendo obrigado a participar, podendo retirar-se a 

qualquer altura. Os dados do estudo serão codificados, o que não permite o 

relacionamento com a pessoa, e o seu nome não será mencionado em qualquer fase da 

investigação.   

Poderá ter acesso à entrevista depois de passada a escrito e fazer alterações, subtracções 

ou adições de texto. Terá acesso ao relatório final do respectivo trabalho académico. 

Li o presente formulário de consentimento e voluntariamente aceito participar neste 

estudo. 

Assinatura do Entrevistado 

Assinatura do Investigador 

Angra do Heroísmo, 2007 

 



 

  

Exmo(s) Clientes praticantes de Reiki 

Kelly Ferreira, Liliana Paiva, Maria Gomes, Susana Gonçalves, Vera Costa, estudantes 

finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem 

de Angra do Heroísmo – Universidade dos Açores, estão a realizar um estudo, sob a 

orientação do Sr.º Enf.º Luís Miguel Gomes, professor coordenador, subordinado ao 

tema “Reiki como Terapia Complementar na Prática de Enfermagem – 

contributos para a compreensão do Reiki na dinâmica do paradigma emergente”. 

Tem como objectivo geral  compreender o Reiki, como Terapia Complementar, na 

prática dos cuidados em Enfermagem: descrever o Reiki enquanto terapia complementar 

na prática de enfermagem e, descrever a opinião de um grupo de praticantes de Reiki, 

de um Mestre de Reiki e de um Enfermeiro que o pratique, acerca desta terapia e da sua 

integração na enfermagem. 

Acreditamos que este estudo poderá providenciar informação útil, para os profissionais 

de saúde na prestação de cuidados pelo que a sua participação ser-nos-á muito 

pertinente. 

Os procedimentos do estudo incluem responder oralmente a uma entrevista sobre o 

tema, em conjunto com mais 3 clientes praticantes de Reiki que durará cerca de 60 

minutos, não envolvendo riscos ou danos para o entrevistado. É livre de colocar 

qualquer questão sobre o estudo, directamente ao investigador.  

A sua participação é voluntária não sendo obrigado a participar, podendo retirar-se a 

qualquer altura. Os dados do estudo serão codificados, o que não permite o 

relacionamento com a pessoa e elementos não pertencentes ao grupo, e o seu nome não 

será mencionado em qualquer fase da investigação.  

Poderá ter acesso à entrevista depois de passada a escrito e fazer alterações, subtracções 

ou adições de texto. Terá acesso ao relatório final do respectivo trabalho académico. 

Li o presente formulário de consentimento e voluntariamente aceito participar neste 

estudo. 

 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

Assinatura do Investigador 

Angra do Heroísmo, 2007 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

(Categorização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Categorias Sub-

categorias 

Sub sub-

categorias 

Unidades de Registo 

Pessoa Consciência 

 

 

 

 

 

 

“É uma energia cósmica, universal, 

que está à disposição de todos nós, 

porque podemos a qualquer 

momento usufruir dessa energia, 

para a nossa própria energia 

vital.” – E1 

“ (…) faz parte da vida de toda a 

gente, as pessoas podem estar é 

não sintonizadadas e não a 

saberem utilizar.” – E1 

“Se todas as pessoas se tratassem a 

si próprios, as auras estavam todas 

equilibradas, não haveriam 

energias negativas (…) ” – E1 

“O Reiki faz parte integrante da 

minha vida, eu sou Reiki. Se eu sou 

energia, se sinto essa energia em 

mim e nos outros, então nem penso 

em como o integro na minha vida. 

Reiki, sou eu, aqui e agora!” – E2 

“ Eu, por exemplo, sinto que 

influencio os outros positivamente 

porque estou energeticamente estou 

muito mais equilibrada. Quanto 

estou mais em baixo verifica-se o 

inverso e, então aí faço mesmo 

Reiki e tento perceber o porquê.” - 



 

  

E4 

“ (...) o Reiki tanto é uma forma de 

estar na vida e algo que está 

sempre connosco que pertence a 

nós, antes de nascermos já está, já 

somos energia.” – E5 

“ (...) as pessoas quererem receber 

e saberem o que é que estão a 

receber.” – E5 

“ (…) desde o momento, em que 

nós acreditamos, que tudo é 

energia, nós vamos sentir-nos 

ligados à face da Terra” – E6 

“ (…) é uma energia que se pode 

enviar à distancia, (…) se fosse 

energia realmente, não se pode 

fazer este tipo de transporte de 

envio, porque essa energia só se faz 

transportar porque, eu penso que 

ela vai ser transportada” – E6 

Dimensão 

Espiritual 

 “Nós distinguimo-nos dos outros 

animais e dos outros seres vivos 

porque realmente temos outros 

patamares diferente deles. Eles 

também têm emoções, mas não ao 

nosso nível. Nós temos realmente 

essa essência, espiritual que nos 

distingue deles.” – E4 

“Não é religião, mas deve ser por 



 

  

isso que as pessoas se voltam para 

Deus, procuram determinadas 

religiões, algo de coisa superior, é 

uma necessidade. Até há uns anos a 

maioria das pessoas regia-se muito 

pelos valores e princípios das 

religiões, em que acreditavam, 

vivendo muito mais felizes na 

generalidade, embora houvesse 

guerras e outros problemas.” – E4 

“Talvez o abandono da prática da 

religião e até mesmo a falta de 

crença religiosa levem as pessoas e 

ligar só ou quase exclusivamente 

em função do material, não é feliz, 

não se sente completa pois a sua 

essência é muito mais do que isso é 

sobretudo espiritual. Não dá nada. 

Pode-se dar a nível material e não 

prendem a nossa essência, que é a 

essência espiritual.” – E4 

”O espiritual é o essencial do ser 

humano.” – E4 

“ (…) qualquer pessoa de qualquer 

religião, qualquer culto, qualquer 

crença ou até na ausência dela 

pode utilizar o Reiki, para seu 

benefício ou dos outros.” – E6 

Ligação 

intencional 

 “ (...) tem muito a ver com a força 

interior de cada um, se a pessoa 

não quiser, ninguém faz nada. O 



 

  

poder está dentro de nós, nós é que 

temos de querer, não se pode fazer 

Reiki a quem não quer.” - E4 

“Segundo Platão, “o pensamento 

do homem é a sua ferramenta mais 

poderosa”. O poder está todo 

dentro de nós, é a lei da atracção, 

como se tem divulgado 

ultimamente. O que nós pensamos, 

as nossas intenções materializam-

se, tudo o que nós pensamos, 

atraímos e concretizamos.” – E4 

“As pessoas é que estão a provocar 

os bloqueios, a ansiedade, comem 

mais, tem mais falta de 

enraizamento, tem mais problemas 

de circulação, de coluna, os medos, 

têm muita tendência a inchar da 

barriga, e isto tem a ver com o 

plexo solar.” – E5 

“ (...) O meu pensamento já é uma 

forma de energia, utilizando uma 

vontade, e essa vontade, a minha 

intenção faz com que essa energia, 

se propague. Aqui está a força 

também da intenção, e eu em 

relação a mim própria, aos 

comportamentos que tenho em 

relação aos outros.” - E6 

Crescimento  “Nós projectamos, muitas vezes, 

nos outros os nossos problemas e 



 

  

da pessoa temos de ter consciência disso, 

temas de trabalhar (o que leva 

tempo) de meditar, de 

amadurecer.” – E4 

“A partir do momento em que nos 

estamos a aceitar os nossos defeitos 

ou podemos considerar defeitos, ao 

mesmo tempo já vamos estar a 

curá-los.” – E5 

“O Reiki foi antes de mais, uma 

oportunidade de me auto-conhecer, 

porque para eu determinar se 

preciso ou não do Reiki na minha 

vida, eu preciso de saber porquê e 

como.” – E6 

“São tudo comportamentos que 

derivam muito da nossa forma de 

pensar, da nossa forma de estar na 

vida e, é isso, que eu me refiro 

quando digo que passa pela 

aceitação de si, por um profundo 

conhecimento de si, uma 

interrogação constante, de, o que é 

que eu estou a fazer a mim próprio, 

o que é que eu estou a fazer aos 

outros.” – E6 

Ambiente Energia 

Universal 

Energias 

Positivas 

 

“É uma energia que actua a nível 

físico, mental e espiritual.” - E1 

“O Reiki é a energia universal que 

nos traz muito amor, paz e 



 

  

 

 

harmonia.” - E2 

“Estando bem, transmito aos 

outros esse bem, porque nós somos 

todos parte deste universo e como 

tal temos no nosso corpo físico, na 

nossa matéria, energia. Nós somos 

energia, somos átomos, somos 

carbono, somos água.” – E4 

“ (…) importante nós sabermos 

cuidar de nós porque se nós 

estivermos bem afectamos 

positivamente, não só os mais 

próximos mas também os outros. É 

uma frequência vibratória, mais 

alta ou mais baixa, conforme a 

pessoa se sente.” – E4 

“ (…) o Reiki (…) actua sobre 

pessoas, animais, plantas, comida 

(…)” - E4 

“ (…) conseguimos também 

transmitir energia aos nossos 

alimentos, a medicações para não 

terem, para evitar os efeitos 

secundários, (…), porque vai haver 

logo uma harmonização entre iões 

e catiões e aquilo que nós 

realmente necessitamos de tomar, 

não sendo em excesso, porque a 

energia, o Reiki é uma energia 

inteligente.” - E5 



 

  

 “ (…) Reiki habitualmente 

denomina-se como energia 

universal de vida, ou seja, nós 

temos a energia universal que 

existe no cosmos que existe e que 

faz parte de todas as coisas, e a 

energia vital que os seres vivos e os 

seres humanos, nomeadamente, têm 

dentro de si, portanto faz parte 

deles. E é esta energia universal, 

esta energia cósmica, energia que 

os seres vivos têm unificada que faz 

aquilo a que habitualmente se diz 

que é a energia Reiki, constituída 

por isso por duas partículas: o Rei, 

o aspecto universal e infinito e o 

Ki, que é a parte do Rei e que se 

refere a energia vital.” - E6 

“Para mim, traz-me bastante 

relaxamento, tem-me trazido 

benefícios vários, em termos de, 

sinto mesmo um desbloquear em 

termos emocionais, uma sensação 

até, desde que tenho conhecimento 

desta terapia, uma sensação maior 

de unidade com os outros seres 

humanos e com tudo aquilo que 

existe.” – E6 

 Energias 

Negativas 

“Por vezes, quando estamos com 

uma pessoa a forma de sentirmos e 

percepcionarmos que há uma 

energia mais densa que pode nos 



 

  

estar a afectar, muitas vezes 

manifesta-se sob a forma de dor de 

cabeça outras por arrepios, dá a 

sensação de choques eléctricos, 

mas muito intensos, não é uma 

impressão ligeira é, mesmo muito 

intenso. Aí, uma pessoa reflecte e 

pensa no que se está a passar, 

porque estou a sentir isto, e 

percebemos que há ali uma energia 

que nos está a provocar isso.” - E1 

“A nível de escola, numa reunião 

sinto muitas vezes os campos 

energéticos prejudicados e, para 

além de fazer alguns símbolos, 

utilizo cristais e essências para 

harmonizar o espaço.” E1 

“ (…) se o ambiente em que 

vivemos é mau, se é deprimente, se 

não vemos nada que achamos 

bonito, no verdadeiro sentido da 

palavra, então vamos ficar 

debilitados, frágeis. Um corpo que 

não se sente bem acaba por 

adoecer. É isto que não queremos.” 

- E2 

“ (…) se nós não gostarmos de uma 

pessoa ou se uma pessoa nos 

incomoda e a tentarmos visualizar 

enviando pensamentos positivos 

isso beneficia as relações.” - E4 



 

  

“ (…) grande parte dos bloqueios 

que as pessoas têm, tem tudo a ver 

com a sua parte emocional.” – E5 

“O pensar sempre nas coisas de 

uma forma negativa, de ver as 

coisas numa perspectiva menos 

agradável, pode levar-nos a 

sentirmo-nos piores e a agirmos, 

portanto, a termos atitudes menos 

agradáveis. (…) também, tem um 

feedback dos outros e do ambiente 

que nos circula, menos agradável.” 

– E6 

Saúde Potencial de 

Cura 

 “O Reiki é um método de cura 

muito antigo que se propagou do 

oriente para o ocidente, que activa 

o poder de auto-cura, porque se 

acredita actualmente por vários 

estudos, varias crenças, que nós 

todos temos, o poder de nos 

curarmos, ou seja, a nossa mente 

determina exactamente o que nós 

queremos para nós próprios (…) ” 

– E6 

“O poder de nos auto curarmos 

que passa pela aceitação de nós 

próprios e por um conhecimento 

profundo de nós próprios muitas 

das vezes, nós temos necessidade 

de reflectir sobre aquilo que nós 

pensamos e da forma como nós 



 

  

agimos, porque são exactamente 

essa forma de pensar e de agir, que 

nos destroem, que nos prejudicam 

(…) ” – E6 

“ (…) se acreditarmos que estamos 

saudáveis, se tivermos pensamentos 

positivos, (…) somos capazes de 

efectivamente mudar o nosso 

estado fisiológico e, digamos que, 

esse tipo de energia, activa esse 

nosso poder de nos auto 

curarmos.” – E6 

Escolha de 

Valores 

 “Viver ou tentar viver o mais 

possível de acordo com os 

princípios do Reiki, que se 

resumem fundamentalmente em: 

 Hoje 

 - Sê grato 

 - Não te zangues, nem critiques 

 - Não te preocupes 

 - Faz honesto o teu trabalho 

 - Respeita o teu semelhante e tudo 

o que viva.” – E2 

“Alías os princípios básicos do 

Reiki são comuns a muitas 

religiões. (…) é promover os 

valores e o bem individual que 



 

  

depois se reflecte nos outros.” - E4 

“Agora os princípios do Reiki 

também são importantes tê-los 

todos, todos os dias, o não te 

irrites, o não critiques, não te 

preocupes, o sê honesto no teu 

trabalho, respeita o teu semelhante, 

são princípios de vida em que todos 

os dias devemos tê-los em mente, 

embora seja difícil, mas se nos 

conseguirmos esforçar para 

cumprir esses princípios de Reiki, 

já vamos dar um grande passo para 

a nossa evolução e qualidade de 

vida.” – E5 

Enfermagem Evidência 

Científica 

 

 

“De facto, alguns estudos falam na 

aplicação do Reiki pela 

enfermagem a nível da dor, 

relaxamento, como auxiliar na 

regulação da tensão arterial, níveis 

sanguíneos. E o que é certo é que 

não tem contra-indicações. 

Contudo, é necessário compreender 

que o Reiki pode provocar alguns 

sintomas como sejam, diarreia, 

vómitos, entre outros, que 

funcionam como uma limpeza. 

Quando é aplicado, o Reiki, em 

doentes a enfermeira está 

preparada para detectar os sinais e 

sintomas que precisam de outros 

cuidados, que só com o Reiki não 



 

  

resolve, esta é uma das vantagens 

destes profissionais.” – E1 

“Utilizo o Reiki, também, para a 

alimentação, noutras pessoas que 

peçam ou se vejo que há uma 

situação que naquele momento está 

a necessitar.” - E1 

“No IPO em Lisboa e no Hospital 

de Santa Maria há profissionais 

com formação em Reiki, o que 

aplicam nos doentes, com 

resultados satisfatórios.” – E4 

“ (…) uma vez essa aluna dizia que 

tinha umas dores de cabeça 

fortíssimas e fiz-lhe Reiki, somente 

nos chacras da cabeça, e dali a 

pouco dizia-me ela “Já estou 

melhor, já passou, já passou”. – E4 

“Seria muito bom, pois ajuda muito 

os doentes. Acalmava-os muito 

mais, principalmente num doente 

que quando vai para o hospital está 

muito nervoso e o colocar das 

mãos, falar com ele seria óptimo. 

Só o colocar as mãos relaxa. Até 

porque se a pessoa estiver com 

dores, ao aplicar o Reiki, naquela 

altura, eles ficam sem dores ou com 

muito menos dores. Por exemplo, 

colegas minhas têm por vezes dores 

de cabeça e aplico o Reiki e elas 



 

  

ficam sem as dores. De facto, 

funciona mesmo. Ao fim, ao cabo a 

energia passa para elas e 

equilibra.” – E3 

Enfermeiro 

como 

Terapeuta 

 “ (…) o terapeuta só é a fonte de 

canalização. Esta energia cósmica, 

vai adaptar-se à pessoa que recebe 

o tratamento e age normalmente 

onde é necessária, portanto, onde o 

desequilíbrio do receptor é maior. 

(…) terapeuta canaliza a energia, 

ele próprio também fica 

energizado, (…)” – E6 

“O terapeuta é aquele que canaliza 

e depois a intenção está de boa 

vontade para que o tratamento se 

faça.” – E6 

“ O Reiki é uma terapia energética 

em que o enfermeiro ajuda o 

doente.” - E2 

(…) esse Reiki, fundamentam-se 

(…) no encontro do amor 

incondicional, encontrando a 

unidade, contactando com a fonte e 

assumindo a responsabilidade pela 

vida. (…) a fonte será, essa energia 

cósmica,(…), que no fundo é aquela 

que é canalizada pelo terapeuta e 

utilizada para modificar o estado 

da pessoa.” - E6 



 

  

Exercício 

Profissional 

Continuidade dos 

Cuidados 

“ (…) a enfermagem é quem mais 

tempo está com o doente (isto 

comparado com outros técnicos) e 

entre eles estabelece-se uma 

relação terapêutica facilitadora 

que sendo bem encaminhada, 

sincera, honesta, de confiança, 

etc..., na qual aplicando o Reiki é 

uma mais valia para ambos.” – E1 

“O enfermeiro estando em contacto 

directo com a população, com os 

utentes, estando na linha da frente 

do atendimento ao público, quer 

(…) nos cuidados primários e 

diferenciados, têm não só o papel 

importante de realizar essas 

terapias esclarecendo os utentes 

acerca do que está a fazer (…) 

pedindo sempre a sua autorização 

como em qualquer outro tipo de 

cuidados que a gente presta, e até 

esclarecer os utentes para 

prestarem a si próprios, porque da 

mesma maneira que nós fazemos 

em relação a outros cuidados (…) 

nós prestamos cuidados mas 

também ensinamos a fazerem a si 

próprios quando não estamos 

presentes e eles sabem fazer.” – E6 

“ Alguém nos há-de pedir ou nós, 

se virmos a pessoa mal, convém 

explicar o que é, saber se a pessoa 



 

  

está interessada em receber.” – E4 

Cuidados 

Complementares 

“ Este tipo de tratamento é 

compatível com todos os tipos de 

tratamento, qualquer tratamento da 

medicina tradicional, enriquecendo 

e potencializando muitos dos 

efeitos dos tratamentos da energia 

tradicional. O que os estudiosos 

também dizem, as pessoas que 

utilizam é que, o Reiki, à partida 

não tem contra-indicações, 

portanto beneficia sempre.” – E6 

“ (…) o Reiki é reconhecido pela 

OMS como terapia do toque 

vibracional, e sendo uma terapia 

holística e que melhora a conexão 

entre o corpo e o espírito, a alma o 

sentimento, a razão, o consciente e 

inconsciente. (…) ele é compatível 

com outras terapias, potencializa 

os efeitos das outras terapias, não 

têm contra-indicações.” – E6 

“Como enfermeira eu acho que os 

enfermeiros têm aqui um papel 

fundamental porque eles prestam 

cuidados e este como é um cuidado 

holístico é fundamental na nossa 

pratica diária de cuidados. E se nós 

podemos utilizar este, o Reiki, que 

tem este tipo de funcionamento, o 

toque terapêutico, mas há outros 



 

  

que utilizam energias de uma outra 

forma, têm outros nomes e eu acho 

essencial, reconheço todos os 

benefícios como já disse.” - E6 

“ (…) a pessoa tem que (…) ter 

oportunidade de conhecer essa 

terapia e não ser fustigada com 

medicação para se levantar e ficar 

bem-disposta e dormir, acordar, 

mecanizar o corpo humano (…) por 

vezes não há essa necessidade 

(…)” – E5 

“ (…) a enfermeira ou quem está a 

cuidar dela só ia ter que 

encaminhá-la para receber, para 

conhecer essa área. (…) a nível 

psicológico, imaginemos que um 

doente está numa fase terminal, 

conseguir dar-lhe alguma alegria 

com positivismo, mesmo às pessoas 

que estão ao redor, os familiares 

conseguir dar-lhes alguma 

formação ao nível do como lidar 

com a pessoa que mais cedo ou 

mais tarde poderá vir a morrer ou 

que está com uma doença crónica 

ou com uma doença grave e 

explicar à pessoa qual poderá ser a 

causa de tal ter acontecido, embora 

por vezes isto seja um bocado 

complicado mas pode-se chegar a 

esse ponto por outros meios mais 



 

  

simples, principalmente na 

qualidade de vida, ajudar a pessoa 

a viver aqueles dias alegre e bem-

disposta e da forma como a pessoa 

quer. (…) ” – E5 

“O Reiki deve ser aplicado na 

terapia pela enfermagem e não só, 

pela medicina convencional e por 

todas as áreas que trabalhem na 

área da saúde, porque é um método 

tão simples e tão importante para o 

equilíbrio do paciente ou da doente 

ou de quem vocês estão a tratar, 

que por vezes, tem uma simples dor 

de cabeça e basta vocês porem as 

mãos na cabecinha cinco minutos e 

ah já passou, em vez de estar a dar 

um comprimido.” – E5 

“ (…) o Reiki  (…) pode ser uma 

cura completa, uma cura ou uma 

terapia complementar adjuvante, 

em caso de doenças terminais ou 

situações complexas.” – E4 

“Acho muito importante dar a 

conhecer às pessoas outras formas 

mais simples da pessoa se 

equilibrar ou se curar sem ser com 

medicações excessivas ou que não 

são correctas ou que são 

desnecessárias. (…) é evitar que a 

doença surja. Há certas 

medicações que eu considero 



 

  

desnecessárias. Na enfermagem 

pode-se usar a terapia Reiki ou 

devia ser utilizada até como 

principio base, no conhecimento do 

corpo etéreo.” – E5 

“É uma terapia 

complementar/alternativa que os 

enfermeiros podem utilizar, assim 

como, o toque, musicoterapia, entre 

outros. (…) deve ser explicado ao 

utente e este poderá ou não 

aceitar.” – E1 

“ (…) Eu penso que o uso desta 

terapia como de outras terapias 

ditas complementares ou 

alternativas, eu acho que é 

fundamental o uso das mesmas, 

(…) e nesta perspectiva penso que 

este tipo de terapias podem não ser 

aplicadas nos cuidados de saúde 

apenas e só pelos enfermeiros.” – 

E6 

Benefícios “É um método de entre vários que 

existem, que considero ser o mais 

simples e eficaz. Simples porque 

sendo a energia pura, está ao 

alcance de todos. Eficaz porque nos 

ajuda a sentirmo-nos bem connosco 

próprios.” – E 2 

“ É a harmonização de todo o 

campo físico, mental e emocional.” 



 

  

– E2 

“A pessoa normalmente protege-se 

e activa através das mãos a energia 

que recebe do universo, ela é um 

meio, um veículo, não é a energia 

dela que passa para quem se 

submete a isso, ela é um veículo 

para transmitir energia boa, 

saudável para outra pessoa, que 

não está bem, para equilibrá-la.” – 

E4 

“ Desobstrui os nossos canais 

energéticos (…) ” – E4 

“ Sinto um alívio, sinto melhoras 

(…) ” – E6 

“ Tendo esses Chacras 

equilibrados vamos ter a 

capacidade de nos protegermos em 

relação a qualquer que seja a 

doença ou os bloqueios que 

tenhamos na nossa vida.” – E5 

“ O Reiki é uma terapia energética 

que vai utilizar a energia universal 

para canalizá-la para o nosso 

corpo para o equilíbrio dos 

Chacras (…) ” – E 5 

Procedimento 

Técnico do 

Aplicação da 

Técnica 

“ (…) canalizar a energia do 

cosmos, que é utilizada através do 

próprio terapeuta para agir sobre 



 

  

Reiki  as pessoas, através das nossas 

mãos, e age a todos os níveis, 

estabelecendo uma energia ao 

desequilíbrio que existe em nós. 

Existe desequilíbrios a vários 

níveis, a nível físico, mental, 

espiritual, o que isso faz é 

reequilibrar a energia, que faz 

parte de nós e que passa 

essencialmente por aquilo a que 

eles habitualmente chamam, os 

orientais, os chacras. (…) esse 

equilíbrio (…) Dissolve aquilo, a 

que (…) se chama bloqueios e 

promove o relaxamento da pessoa. 

(…) numa primeira fase há um 

relaxamento profundo da pessoa, 

para que a energia possa a agir.” – 

E6 

“É uma técnica que permite 

equilibrar todos os níveis do ser 

humano (espiritual, mental, 

emocional, físico).” – E4 

“O Reiki, que é transmitido através 

das mãos, da colocação das mãos 

nos 7 chacras principais que são 

correspondentes às glândulas 

endócrinas, acaba por equilibrar e 

estabilizar a energia do corpo todo 

e claro, estabilizando a mente, o 

físico e a emoção, a pessoa sente-se 

bem.” – E4 



 

  

“É transmitida (…) através do 

toque das mãos, está presente em 

cada momento, logo, ela não está 

ausente de nós, nós podemos 

utilizá-la em cada momento, porque 

nós somos energia, (…) podemos 

fazer a canalização a cada 

momento.” – E6 

“O Reiki (…) é uma técnica de cura 

por imposição das mãos, não é uma 

religião, não é um culto.” – E6 

“Na prática, o Reiki corresponde à 

colocação das mãos sobre os sete 

chacras principais, que equivale às 

glândulas endócrinas.” – E4 

“ (…) é uma questão de utilizar 

uma técnica e, ela resultar ou não, 

e a pessoa que a aplica sentir que 

isso, é mesmo assim e, a pessoa que 

é submetida a essa técnica sentir 

efeitos diferentes.” – E6 

Consentimento 

do Utente 

“Já há muito que se conhece a 

importância do toque, o Reiki para 

além do toque tem outra 

potencialização, através dos 

símbolos e através da energia que é 

muito forte colocada naqueles 

símbolos energéticos. Se o toque só 

por si é importante, quem tem 

formação de Reiki potencia muito 

mais. Contudo, deverá sempre 



 

  

perguntar-se à pessoa se está 

interessada explicando os 

benefícios do Reiki.” - E4 

“ Eu tento sempre fazê-las entender 

e fazê-las ver e sentir o Reiki 

durante o tratamento, pedindo 

sempre autorização (…) ” – E5 

“Nós intuímos se a pessoa quer 

receber Reiki, ou não. A nossa 

mente dá-nos uma imagem e 

sentimos, ou não, a receptividade.” 

– E4 

 

 

 


