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Resumo 

Incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares (PIC) no SUS, com 

ênfase na atenção básica, tem o intuito de focar o cuidado continuado, humanizado e integral 

em saúde (PNPIC, 2006). O objetivo deste projeto é oferecer atendimentos de Reiki para 

profissionais da CAP 3.2 e da Maternidade Carmela Dutra (HMCD) e consequentemente 

diminuir sua carga de estresse. O atendimento de Reiki acontece 1 x semana no ambulatório 

do HMCD por terapeutas voluntários. A técnica Reiki é aplicada com a imposição de mãos 

pelo corpo em pontos energéticos, apresenta baixo custo, é sutil, sem precisar de 

equipamentos. Os efeitos são percebidos já ao fim da primeira sessão e tem muito boa 

aceitação pelos profissionais. O Reiki é uma prática integrativa e complementar, reconhecida 

pela Organização Mundial de Saúde que tem como objetivo manter e recuperar a saúde física, 

emocional, mental; melhorar o sistema imunológico; ampliar a energia, a concentração; 

liberar tensões e intensificar habilidades do corpo, promovendo calma e bem estar aos 

profissionais. Desde setembro de 2014 já foram realizados 300 atendimentos, contemplando 

110 funcionários. Incluir a PIC no dia a dia dos profissionais de saúde, dentro do seu local de 

trabalho, pode auxilia-los a obter resultados concretos na prevenção de doenças e com isto 

favorecer a melhoria do seu estilo de vida.  
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Occupational health in Primary Health Care 3.2 – The perspective of integrative 

and complementary practices through Reiki 

 

Abstract 

 

The incorporation and implementation of integrative and complementary practices 

(ICP) in Brazil’s Unified Public Health System (SUS), with emphasis on primary health care, 

are addressed to the continued, humanized and integral health care policies (PNPIC, 2006). 

The goal of this project is to offer Reiki assistance to professionals at CAP 3.2 and at 

Maternity Hospital Carmela Dutra (HMCD) and consequently reduce their stress load. Reiki 

assistance is provided by volunteer therapists at the Outpatient Care Center of HMCD once a 

week. Reiki technique is applied with the laying on of hands on the body of the recipient on 

his/her energy centers, offers low cost, is subtle, and needs no equipment. Its effects are 

already perceived at the end of the first session and this technique has been received favorably 

by professionals. Reiki is an integrative and complementary practice, recognized by the 

World Health Organization that aims to maintain and recover physical, emotional and mental 

health; improve the immune system; expand energy and concentration; release tension and 

enhance abilities of the body, promoting calm and well-being among professionals. Since 

September 2014, 300 sessions to 110 employees have been carried out. The inclusion of 

integrative and complementary practices to health professionals within their workplace, on a 

daily basis, can help them achieve concrete results in the prevention of diseases, thus 

promoting the improvement of their lifestyles. 

 

Keywords: Reiki, Occupational Health, stress. 
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Introdução 

 

Reiki é uma técnica de origem japonesa em que Rei significa universal e refere-se ao 

aspecto espiritual, à Essência Energética Cósmica que permeia todas as coisas e circunda tudo 

que existe. Ki é a energia vital individual que flui em todos os organismos vivos e os mantém. 

O método Reiki é um sistema terapêutico natural de harmonização e reposição energética 

transmitida do terapeuta treinado em Reiki sobre o corpo do paciente através da imposição de 

mãos
1
.  

O tratamento de Reiki tem duração média de 40 a 60 minutos, pode ser aplicado por 

um ou mais terapeutas e a imposição de mãos deve ser realizada no corpo do paciente em 

determinadas posições (chacras), que de modo geral representam a localização de órgãos que 

compõem o sistema endócrino e linfático
1
. 

A proposta terapêutica do Reiki é cuidar integralmente da pessoa e não apenas 

proporcionar o alívio de sintomas decorrentes de agravos de natureza diversa. A prática Reiki 

é considerada uma prática integrativa e complementar, pois mantém e recupera a saúde física, 

emocional, mental; melhora o sistema imunológico; amplia a energia, a concentração; 

desintoxica, intensifica habilidades do corpo e reduz o estresse, promovendo calma e bem 

estar aos praticantes e pacientes
2,1

.  

O Reiki é classificado como modalidade de medicina energética pelo National Center 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 166, sendo oficialmente recomendado 

pelo Nacional Health Service Trusts pelo The Prince of Wales’s Foundation for Integrated 

Health. E a partir de 2017 houve a inclusão do Reiki por meio da Portaria nº 849/2017, 

publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) na lista de PICs (Práticas Integrativas e 

Complementares disponíveis à população usuária do Sistema Único de Saúde no Brasil 

(PNPIC)
3
. 

Pesquisas sobre Reiki têm sido realizadas na USP em conjunto com a UNIFESP 

desde 2000 com a iniciativa em investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática de 

imposição de mãos após uma vivência própria. 

Falcão etl al 
4
 destaca que essa prática proporciona sensações como a redução da 

percepção de tensão, do estresse e de sintomas relacionados à ansiedade e depressão. “O 



    

 

4 

 

interessante é que este tipo de imposição oferece a sensação de relaxamento e plenitude, além 

de garantir mais energia e disposição” 
5
 

As pesquisas continuam, em vários países, assim como o número de adeptos. Escolas 

públicas em Portugal, no PES (Projeto Educação para Saúde) já estão iniciando a introdução 

do Reiki nas escolas. Hospitais (principalmente na área de oncologia) estão levando a terapia 

para o alívio da dor dos pacientes e outros já estão estendendo ao quadro de funcionários, 

visando reduzir o estresse, a fadiga, melhorar o sistema imunológico e a qualidade de vida em 

geral. 

 

Justificativa 

 

Em 2013 foi realizada uma avaliação pontual do estado nutricional de 229 

funcionários da Coordenadoria de Atenção Primária da AP 3.2 (região norte do município do 

Rio de Janeiro), em que 37,1% apresentaram sobrepeso e 23,3%, obesidade, dados bem 

próximos dos achados nacionais
6
. A partir desses achados fez-se um trabalho de 

acompanhamento mensal pelas equipes de Nutrição, Psicologia e Atividade Física do Nucleo 

de Apoio a Saúde da Familia (NASF) junto aos profissionais de saúde que apresentaram este 

risco nutricional. Através desse acompanhamento, os profissionais relataram terem 

dificuldade de prática de atividade física e a na preparação de uma alimentação mais 

saudável; fatores de risco principais na determinação do sobrepeso e obesidade. Através de 

um olhar mais subjetivo, os psicólogos do NASF constataram traços de estresse, ansiedade e 

conflito no ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, principalmente entre os que 

trabalham na rua (agentes de controle de endemia e de vigilância em saúde). 

De acordo com Hans Selye o “estresse” é o desvio da homeostase numa condição 

normal de repouso.  

Os estudos de Hall sugerem que estados de relaxamento induzidos, podem ser eficazes 

e influenciar sensivelmente um dos mais importantes sistemas fisiológicos do ser humano, sua 

imunidade, podendo ser específico a ponto de ativar uma função bem distinta, entre as muitas 

que este sistema executa. Qualquer mudança que afeta a vida de um organismo é um agente 

estressor, podendo ser desencadeado por fatores psicossociais e comportamentais (como 

frustração, ansiedade e sobrecarga) e também fatores de origem bioecológicas e físicas 

(poluição, temperatura, nutrição). Os agentes estressores afetam os sentidos da percepção, 
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equilíbrio hormonal, função respiratória, a pele, o trato urogenital, e os sistemas 

cardiovascular e digestório 
7,8,9

.  

Nesse sentido, elegeu-se a prática integrativa Reiki com o objetivo de diminuir a carga 

de estresse dos profissionais de saúde da Coordenadoria de Atenção Primária (CAP 3.2) e do 

Hospital Maternidade Carmela Dutra (HMCD). 

 

Metodologia  

 

O início do Projeto foi conquistado pela definição de parcerias importantes. O 

Hospital Maternidade Carmela Dutra cedeu uma sala do ambulatório, equipada com lavatório, 

macas, cadeiras e ar condicionado; a CAP 3.2 participou da compra de materiais como 

almofadas, lençóis descartáveis, caixa organizadora, garrafa d’água e copias de impressos; 

além da disponibilidade de duas terapeutas Mestres em Reiki, do Espaço Luz e Oriente (ELO) 

e Estudio Reiki Sagrado. A partir dessas parcerias, atendimentos de Reiki foram realizados no 

período de setembro de 2014 a fevereiro de 2017 para os funcionários da CAP 3.2, órgão de 

gestão composto por profissionais técnicos de nível superior, agentes administrativos, de 

controle de endemias e de vigilância em saúde e também da Maternidade Carmela Dutra 

(HMCD). A CAP 3.2 é responsável pela supervisão de 23 unidades básicas de saúde 

localizadas na zona Norte do Rio de janeiro. Os atendimentos de Reiki acontecem uma vez 

por semana, às quartas-feiras à tarde por terapeutas voluntários no ambulatório do HMCD.  

A técnica Reiki é aplicada com a imposição de mãos com toques suaves pelo corpo em 

pontos energéticos (chacras) dos pacientes (figuras 1 e 2) e cada sessão dura em média de 40 a 

60 minutos podendo ser aplicado por um ou mais terapeutas. 

Como vantagens apresenta baixo custo, é sutil, não compromete a produtividade do 

profissional visto que a sessão e o deslocamento para o ambulatório são rápidos. Também não 

é necessário que o indivíduo retire roupas ou sapatos para receber o tratamento de Reiki, 

dando ainda mais praticidade ao atendimento. 

Para entrar no Projeto o paciente/profissional de saúde, inicialmente mostra o desejo 

de realizar o tratamento, dirige-se a sala de atendimento, dá o nome e telefone de contato. A 

partir da primeira sessão de Reiki este preenche uma ficha de identificação e de principais 

sinais e sintomas do ponto de vista físico e emocional. São oferecidas quatro sessões, de 

preferencia com intervalo de 7 a 15 dias para cada paciente
2
, dependendo da necessidade ou 

disponibilidade de horário do profissional de saúde. Ao final das quatro sessões configura-se 
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o encerramento do tratamento e é solicitado ao paciente preencher uma ficha de avaliação do 

tratamento. 

Foi criado um grupo de what sapp para otimizar  a marcação dos atendimentos, 

oferecer horários mais compatíveis com as agendas dos profissionais e estreitar o contato dos 

profissionais com os terapeutas em Reiki, para tirar dúvidas ou até mesmo conhecer mais 

sobre a técnica terapêutica que está sendo utilizada.    

 

Resultados 

 

Em dois anos e cinco meses de projeto já foram realizados 300 atendimentos, 

contemplando 110 funcionários, em que sua maioria (98%) não conheciam e nem haviam 

experimentado a técnica do Reiki em suas vidas. Os efeitos foram percebidos já ao fim da 

primeira sessão e tem apresentado muito boa aceitação pelos profissionais de saúde.  

Através da ficha de avaliação de tratamento, todos os profissionais relataram se 

sentirem melhores tanto do ponto de vista emocional quanto físico, se sentem aptos a indicar 

Reiki para outros colegas e gostariam de receber mais sessões. Do ponto de vista mais 

subjetivo percebeu-se diminuição de conflitos em alguns setores da CAP 3.2.  

Interessante relatar que a partir dessa experiência, dois pacientes de Reiki, 

demonstraram interesse em iniciar o aprendizado na prática do Reiki e a partir de 2015 

ingressaram como terapeutas favorecendo no aumento do numero de atendimentos.  

A inclusão do projeto de Reiki na saúde do trabalhador ofereceu possibilidade de se 

pensar em ampliar as práticas integrativas tanto no cuidado do cuidador como junto aos 

nossos usuários das unidades básicas de saúde da área, despertou nos profissionais a 

importância da busca da integralidade da saúde do indivíduo e a CAP 3.2 conquistou maior 

integração com área Técnica de Práticas Integrativas e Complementares, gerando os seguintes 

resultados: 

- ampliação dos cursos de capacitação em auriculoterapia e reflexologia podal para 60 

profissionais de saúde na Atenção Básica; 

- definição de um representante da CAP 3.2 na área das práticas integrativas e 

complementares;  

- convite da equipe de terapeutas em Reiki para participar no II Congresso Científico 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de janeiro para atendimentos dos congressistas. 
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Acredita-se que incluir as Práticas Integrativas e Complementares no dia a dia dos 

profissionais de saúde, dentro do seu local de trabalho, pode auxilia-los a obter resultados 

concretos na prevenção de doenças e favorecer a melhoria do seu estilo de vida.  
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