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Consultas de Reiki no Hospital do Fundão 
Em junho de 2013 iniciou um protocolo entre o Núcleo de Reiki do Fundão, com as coordenadoras 
Paula Roque e Cristina Afonso e o Hospital do Fundão, para consultas em Terapia Reiki. Ao longo dos 
anos, foram realizadas 933 consultas. Utentes com idades entre os 10 e os 79 e uma maior afluência 
para questões relacionadas com ansiedade, depressão e doença oncológica, têm sido os 
denominadores para o excelente trabalho dos terapeutas voluntários do Núcleo de Reiki do Fundão. 
Mas como a prática de Reiki pode ser útil para os utentes de um Hospital e até mesmo para os seus 
funcionários? 

Por ser um método com técnicas não invasivas, natural e que promove a homeostasia, Reiki encontra 
um grande acolhimento por parte da população, principalmente no que toca ao alívio da dor e 
diminuição da ansiedade, ou mesmo tomada de consciência de si próprio.  

Será que é fácil implementar um projeto de Reiki num Hospital? 

Não é, é um processo muito exigente que requer diálogo, responsabilidade e consciência. Por um 
lado, há o enorme benefício de auxiliar os utentes com uma terapia não invasiva e que a pessoa faz 
parte ativa, decisiva, do seu percurso terapêutico, por outro lado, há uma série de atitudes a serem 
construídas pelo terapeuta de Reiki para corresponder a todo o funcionamento normal de um hospital 
e também um entendimento dos profissionais de saúde sobre o campo de ação da prática de Reiki. 

Ao longo dos anos de existência da Associação, fundada em 2008, foram vários os hospitais onde 
intervimos, principalmente nos projetos de oncologia e também em mais de 100 instituições por todo 
o país. É o trabalho meritório dos voluntários, dos coordenadores e também da própria existência da 
Associação que tanto tem contribuído para a credibilização, sensibilização pública e apoio aos que 
mais necessitam.  

Não posso deixar de dar também os parabéns aos responsáveis pelo projeto de Reiki no Hospital de 
Faro e também ao Grupo de Voluntários de Terapia Reiki na Associação Amigas de Peito, no Hospital 
Santa Maria. 

Desejamos que no futuro, ainda mais possamos fazer, com responsabilidade e com o mesmo sentido 
de dever, bondade e empenho que têm tido os voluntários destes exemplares projetos. Que possam 
servir de inspiração e motivação para todos. 

João Magalhães, Presidente, Associação Portuguesa de Reiki 
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A visão do projeto 
O que motivou desde o início este projeto é que o Reiki devia estar nos hospitais, pois é a primeira 
linha onde as pessoas recorrem quando precisam de ajuda. A credibilidade por ser em hospital 
aumenta a aceitação em ser normal cuidar com Reiki e alarga os cuidados a pessoas que de outra 
forma dificilmente recorreriam ao uso de Reiki. O mote foi credibilizar e dignificar o Reiki em Portugal. 

Estas consultas visam apoiar os utentes na prestação de cuidados diferenciados na área física, mental 
e emocional e há benefícios e vantagens acrescidas para doentes, Serviço, Hospital, SNS. Sendo o 
Reiki cada vez mais utilizado como um adjuvante da medicina convencional em vários hospitais do 
mundo e também em Portugal como é caso deste projeto, faz todo o sentido instituir uma oferta 
diferenciada de consultas dentro de um hospital e ter o Reiki como boa prática no Sistema Nacional 
de Saúde. É de considerar que os ensinamentos do Reiki são voltados para uma prática preventiva 
na saúde, ajudando a minorar os custos e a potenciar os tratamentos ministrados pelos profissionais 
de saúde. 

Sendo uma terapia complementar, não realiza diagnóstico e não substitui a Medicina, funcionando 
como complemento que ajuda e amplia a eficácia dos tratamentos médicos e traz uma nova dimensão 
para o olhar sobre a saúde do individuo como a importância do equilíbrio energético. 
Estando num hospital, é também mais fácil a interligação com os profissionais de saúde, que 
encaminham os utentes mais facilmente para esta especialidade terapêutica. 
Teve de ser criado de raíz um Modelo de Consultas de Reiki como especialidade nas consultas 
externas, uma vez que atuamos num campo onde não há muitos modelos de referência. Foram 
definidos os mecanismos de como são feitas as marcações, como se regista, o tempo de 
acompanhamento, como se definem as altas terapêuticas, e por ai fora, bem como as etapas que a 
consulta de Reiki deve ter. A equipa foi também preparada para o efeito com a formação adequada 
de Voluntariado Reiki em contexto hospitalar. Este modelo está em constante aprimoramento. 
A inspiração para continuar o trabalho tem sido a vontade de concretizar objetivos e acreditar no que 
estamos a fazer. 

Face ao sucesso dos resultados há utentes que optam por fazer a iniciação em Reiki logo a seguir à 
sequência de consultas no hospital. Estas consultas servem também para criar a noção de 
responsabilidade e aprenderem a cuidar si próprios, alterando a noção do "cuidem de mim", para o 
"Eu sou responsável pela minha saúde e promovo-a ativamente". 

Finalizando, este projeto faz jus ao pioneirismo do hospital do Fundão. Há mais de 30 anos acolheu 
a primeira unidade de cuidados paliativos no país. Há 6 anos o hospital acolhe a primeira consulta de 
Reiki num hospital público. Daqui a 30 anos também haverá uma rede no SNS de Reiki como hoje 
existe de cuidados paliativos. Uma não é alternativa da outra, complementam-se. 

Paula Roque, Coordenadora do Núcleo de Reiki do Fundão. 
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A Equipa: 

 

 

Da esq. para a direita: Ana Pinto, Andreia Roque, Cristiana Mota, Cristina Cunha, Fernanda Amoreira, 
Helena Leitão, Inês Campos, Liliana Passos, Maria João Gonçalves, Paula Belo, Paula Roque, Pedro 
Belo, Raquel Nunes. 
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Cronograma de número de consultas 
O projeto de Reiki no Hospital do Fundão, desde o início das consultas em Setembro de 2013 até à 
sua avaliação em Dezembro de 2019. 

Foram realizadas um total de 933 consultas de Reiki. 

 

 

  

Set/2013
Início de 
consultas

Dez/2014
223  

(Set/ Dez14)

Dez/2015
102  

Dez/2016
162 

Dez 2017
167

Dez 2018
279
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Criação do Protocolo 

2013 
Em junho de 2013 foi realizada a criação do Protocolo entre o Núcleo do Fundão Associação 
Portuguesa de Reiki e o Centro Hospitalar Cova da Beira, que consiste na realização de consultas de 
Reiki, em regime de voluntariado feitas nas consultas externas do hospital do Fundão. 

Em julho foi realizada uma Sessão de Esclarecimento aos profissionais do Hospital do Fundão. 

Em agosto realizou-se a articulação com a Coordenadora do Serviço de Gestão de Doentes, D. 
Lucrécia Nunes, responsável pela ligação entre a Administração e o Núcleo – que preparou os 
gabinetes na consulta externa, o dia da semana e horário em que se realizavam as consultas. 

 

 

Informação na entrada dos gabinetes 

O Núcleo APR definiu o modelo de consulta a aplicar no hospital, em regime de voluntariado – 
45 min para cada consulta, que inclui:  

• Assinatura do consentimento informado: auxilia ao esclarecimento da pessoa sobre o âmbito 
do Reiki na 1ª consulta; 
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• Ficha de Paciente, onde é feito o registo da anamnese da sua condição e se compreende os 
motivos da consulta; se avalia o desconforto ou dor antes e depois da consulta; interpreta a 
condição energética ao longo do tempo e se estabelece objetivos; 

• Aplicação de Reiki; 
• Auxílio da pessoa para se levantar da marquesa, dúvidas e aconselhamento a hidratar-se, não 

tecemos considerações; 
• Registos na Ficha de Paciente no final da consulta e marcação da próxima, consoante os 

casos. 
• Formação de voluntariado Reiki em ambiente hospitalar com a equipa – iniciámos com 3 

voluntárias.  
• Atualmente, a Equipa é constituída por 13 terapeutas voluntários: Ana Pinto, Andreia Roque, 

Cristina Cunha, Cristiana Mota, Fernanda Amoreira, Helena Leitão, Inês Campos, Liliana 
Passos, Maria João Gonçalves, Paula Belo, Paula Roque, Pedro Belo, Raquel Nunes que todos 
os meses fazem um trabalho incrível. 

 

 

Divulgação feita pelo Departamento de Marketing do Centro Hospitalar 
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Setembro de 2013 

Início das consultas de Reiki no Hospital do Fundão.  

• Sextas-feiras, 6 consultas, das 16:00 às 18:15 horas.  
• 2 terapeutas, 2 gabinetes, cada um realiza 3 consultas: 16:00, 16:45, 17:30h. 
• Monotorização das consultas: os instrumentos de avaliação usado na altura: Avaliação Prática 

Simples, antes e depois da consulta. 
• Na primeira semana fizemos 4 consultas a profissionais de saúde e 2 a utentes que tinham 

feito marcação. Para a semana seguinte só ficou uma vaga disponível. Concluímos que desde 
o primeiro momento houve boa aceitação às consultas de Reiki.  
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2014 

Janeiro 2014 

• Foi alterado o horário das consultas das 18:00 às 20:15 horas por ser mais conveniente às 
pessoas virem fora do horário de trabalho. 

• No início de 2014 as consultas já estavam a ser marcadas para março. 

Junho 2014 

• Apresentação do Relatório de Avaliação das consultas ao Diretor do Centro Hospitalar Cova 
da Beira, que teve muito boa aceitação. 

 

Durante os anos seguintes as consultas de Reiki tiveram continuidade sempre com grande procura.  
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2017 
• Em março de 2017 as marcações estavam a ser feitas para inícios de setembro. 

• Houve necessidade de reorganizar as marcações que permitiu limitar as vagas para primeiras 
consultas, ficando as restantes vagas para consultas de continuidade.  

• Este processo de reorganização da agenda foi feito em conjunto com a Coordenadora do 
serviço de Gestão do hospital. 

• Também em março foi criada a nova Ficha de Paciente que passou a ser utilizada para os 
registos dos utentes. 

• Convite da Direção do Centro Hospitalar Cova da Beira para o projeto das consultas de Reiki 
no Hospital do Fundão participar na difusão de projetos inovadores de âmbito hospitalar na 
reforma dos cuidados nos hospitais. 

2018 
• Continuando a haver muita procura, em Abril de 2018, passamos de 6 para 9 consultas 

por semana, alterando o dia das consultas de sexta-feira para sábado de manhã, por 
existirem mais gabinetes disponíveis.  

• Passamos de 2 para 3 gabinetes e a ter 3 terapeutas por semana, cada um a realizar 3 
consultas.  

• Em 2018 realizámos 279 consultas. 
• As consultas de acompanhamento foram feitas a 75 utentes. Destes, 40 ainda estão a ser 

acompanhados. 
• Destes, 85% (64) são utentes do sexo feminino e 15% (11) masculinos. 
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Dados sobre as consultas de Reiki 

Faixa etária nas consultas 
Em 2018 pudemos constatar a seguinte faixa etária de participantes nas consultas de Reiki no Hospital 
do Fundão: 

 

Faixa Etária Utentes 

10-19 16% 

20-29 7% 

30-39  12% 

40-49 24% 

50-59 26% 

60-69    8% 

70-79 7% 

Total 100% 

 

O maior número de pessoas nas consultas de Reiki no hospital situa-se na faixa etária dos 50 aos 59 
anos – 26%, seguido de 24% entre os 40 aos 49 anos e 16% dos utentes têm entre os 10 e os 19 
anos de idade. 
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Questões que levaram à consulta de Reiki, 2018 

Patologias Utentes 

Ansiedade 10 

Depressão 7 

Doença Oncológica 6 

Luto 2 

Tensão emocional 3 

Problemas de visão, dor 1 

Esclerose Múltipla 1 

Stress Pós-Traumático  1 

Síndrome Vertiginoso 1 

Falta de concentração 

Fibromialgia 

Privação do sono 

Doença de Asperger (défice de atenção) 

Questões de Autoestima  

Atrofia muscular 

Problema Renal (má formação renal) 

Bulbopatia do duodeno (sistema nervoso) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 40 
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2019 

Janeiro 

• O tempo da consulta passou de 45 minutos para 1 hora ficando definido às 10:00, 11:00 e 
12:00 para todos os procedimentos. 

• Os utentes que registam patologias mais urgentes são marcados para nova consulta com 
intervalos mais curtos, por exemplo, casos oncológicos e doenças associadas a dor.  

• Nos casos em que o utente não mostra disponibilidade para efetuar mudanças ou dificuldade 
em analisar as causas que levaram ao seu desequilíbrio energético podem ser marcadas com 
intervalos de 2 a 4 meses. As altas são analisadas caso a caso. Se a pessoa faltar sem aviso 
tem alta.  

• A Equipa é alargada porque todas as semanas são 3 terapeutas de serviço que irão fazer as 
consultas, pelo menos uma vez por mês. A escala é distribuída no início de cada mês. 

• A atribuição semanal dos utentes por cada terapeuta é aleatória e criámos um sistema que o 
permite fazer sem que se saiba quem fica com quem, para que fique com quem tiver que ser. 
Nunca há coincidências. Muitas vezes, no final das consultas os colegas transmitem essas 
situações, como por exemplo, que tinham estado a passar por uma situação de perda de um 
familiar e atenderam um utente que tinha passado por um luto doloroso. Então, naquele dia 
era o terapeuta certo para aquela pessoa, pois ele saberia exatamente o que o utente estava 
a passar. Só por hoje, Confio. 

 

Reabilitar e promover a mudança 
• A consulta de Reiki não é mecânica. Nunca nos podemos esquecer de usar todas as nossas 

capacidades. Com rigor, sem folclore mas sabendo que o potencial de cada um é ilimitado. 

• O propósito é reabilitar a pessoa e promover a mudança na forma como a pessoa vê a sua 
saúde, que o emocional e o mental estão ligados ao físico e que a importância do seu 
envolvimento no processo é fundamental.  

• A ideia é chegar à causa, raiz da questão, ajudar a pessoa a entender o que a levou a um 
estado de desequilíbrio ou doença. Equilibramos energeticamente, apoiamos a pessoa a 
interpretar o seu padrão mental/emocional que mais a condiciona e esperando que promova 
a mudança. 
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• A Consulta de Reiki no hospital funciona como um complemento à medicina convencional. Os 
médicos enviam principalmente utentes com casos de ansiedade e depressão. 

Este documento foi apresentado no Seminário Reiki, História e Ciência, promovido pela Associação 
Portuguesa de Reiki a 25 de Maio de 2019, em Lisboa. 
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Candidatura a projeto inovador 
 

O projeto Reiki no Hospital do Fundão foi selecionado pelo Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Cova da Beira para participar na difusão de Projetos Inovadores em Hospitais, no âmbito 

da reforma nacional do SNS.  

Em 2017 o Núcleo do Fundão recebeu o convite para participar na divulgação de projetos 
inovadores implementados em hospitais do SNS e participou na seleção dos 106 projetos propostos 
a nível nacional. 
O Coordenador Nacional para a reforma do SNS na área dos cuidados de saúde hospitalares dirigiu 
a seleção, dos quais 20 projetos tiveram aprovação final. 
Nas fundamentações apresentadas aos projetos excluídos, o projeto “Reiki no Hospital do Fundão” 
foi considerado sem critérios de avaliação com base nos domínios considerados prioritários.  
Registamos como ponto positivo a perceção do conselho de administração para propor esta 
candidatura e anotamos que a avaliação subjetiva do Reiki é um aspeto que tem de ser melhorado. 
Começamos a trabalhar na utilização de indicadores de avaliação mais precisos e de acordo com as 
principais patologias apresentadas, para futuramente serem utilizados em novas fichas de paciente 
no hospital. 
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Divulgação nos meios de comunicação social 
Apesar deste ser um projeto ímpar em Portugal e mesmo na Europa, são muito escassas as 
reportagens sobre este trabalho que tem já uma duração de seis anos1 e, principalmente, centradas 
nos meios de comunicação regionais. 

Jornal do Fundão – 7 de Agosto de 2014 

 
 

 
1 Iniciou a Junho de 2013 
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PROGRAMA DE RÁDIO “E PORQUE HOJE É DOMINGO” 
– NÚCLEO DO FUNDÃO – 8 de Outubro de 2017 
O Núcleo do Fundão foi o convidado do programa de rádio E porque Hoje é Domingo, da Rádio Cova 
da Beira (RCB). 

Estivemos à conversa sobre o trabalho do Núcleo e os projetos que desenvolve na Terapia 
Complementar Reiki. Com o Hospital do Fundão estabeleceu a criação do serviço de consultas de 
Reiki que, desde 2013 se mantém nesta unidade hospitalar. A maioria dos utentes das mais de 600 
consultas que já foram feitas no Hospital do Fundão registou benefícios nas suas questões com 
resultados positivos e a energia Reiki é percecionada pelo paciente, que sente de facto uma mudança 
no seu estado. Só em 2017 foram já realizadas 80 consultas de acompanhamento, definidas pela 
terapêutica a utilizar em cada grupo de patologias. 

Quem as procura, idades e as motivações foi também tema desta conversa. 

Os resultados têm levado cada vez mais utentes a marcar consulta de Reiki no hospital, alguns por 
indicação médica. 

Falámos também sobre a importância dos mecanismos de regulação para a prática profissional de 
Reiki. A Associação Portuguesa de Reiki instituiu de forma normativa e formativa estes instrumentos 
para a correta prática do Reiki e para salvaguarda dos terapeutas. 

Terminámos a nossa conversa com informações sobre o Congresso Nacional de Reiki que acontece 
no próximo dia 28 de outubro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. 

  

Link da gravação: 

https://www.mixcloud.com/dulcegabriel58/porque-hoje-é-domingo-8-de-outubro-2017-rcb-paula-
roque/ 
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REPORTAGEM NO PÚBLICO – A CIÊNCIA NÃO 
RECONHECE, MAS HÁ TERAPIAS ALTERNATIVAS 
DENTRO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS – 11 de Agosto 
2019 
No P2 do Público de domingo, 11 de Agosto de 2019, saiu uma excelente reportagem da jornalista 
Susana Pinheiro sobre terapias alternativas dentro dos hospitais públicos. 

No caso da Associação Portuguesa de Reiki, a jornalista reporta o 
trabalho do Núcleo de Reiki do Fundão, pela coordenadora Paula 
Roque, que tem consultas de Reiki no Hospital do Fundão desde 
2013, um projeto único a nível Europeu. 

São já 6 anos de serviço contínuo no Hospital do Fundão, onde 
em 2018 foram feitas 279 consultas de Reiki, um trabalho muito 
meritório e ímpar, que merece todos os parabéns. 

Como apoio à regulamentação e conduta, a Associação 
Portuguesa de Reiki criou a Comissão Nacional de Ética para a 
Terapia Reiki. 

A oferta da prestação de voluntariado ou mesmo consultas de 
Reiki no SNS pode ser vista como uma mais valia para o utente 
em dor e sofrimento, assim como para os seus cuidadores. 

A Associação Portuguesa de Reiki tem também escutado a 
necessidade dos médicos requererem comprovação científica e 
por isso mesmo temos instituído desde 2012 o Prémio Hayashi de 
Investigação Reiki, onde existem 20 atribuições até ao dia de hoje, 
além de termos um repositório com mais de 200 artigos 
científicos, publicados em jornais académicos reconhecidos. 
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Para mais informações sobre a Associação Portuguesa de Reiki: 

www.associacaportuguesadereiki.com 

info@montekurama.org 

 

 

 

 

 

INSCREVE-TE COMO ASSOCIADO E APOIA A PRÁTICA DE REIKI EM PORTUGAL 

 

 

 


