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Criamos formações para a sua empresa! 



  

 

Caros  Parceiros e Formandos 

 

O nosso Slogan define de forma clara o que somos e o que pretendemos a cada dia:   

Ser uma mais valia diferenciadora no mercado de formação da Saúde.  

 

Junte 7 amigos e levamos a formação à sua cidade! 

 

A Voz do Silêncio é um projeto criado a partir das necessidades dos formandos e do 

mercado, que pode ser definido como uma plataforma de saúde natural.  

Um desafio diário onde o Formando está em primeiro lugar. 

 

Porque fazemos a diferença? 

 Mais de 25 anos de experiência de criação e coordenação de formações na 

área  da saúde pelo professor José Malta 

 Sessões essencialmente práticas visando a integração no mercado de                 

trabalho 

 Turmas com uma média de 5 a 7 alunos  

 Possibilidade de integração nos quadros da Voz do Silêncio 

 Acompanhamento personalizado durante e após a formação pelo orientador 

 Programas adaptáveis às necessidades dos formandos 

 Apoio na abertura de espaços pelos formandos 

 

                                                    Despeço-me com um até breve 

                                   

                                                               Professor José Malta 

www.vozdosilencio.com    v.silencio@gmail.com 

914 870 878 

25 Anos de Experiência 

Criamos formações à medida para a sua empresa! 
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Sempre a pensar em Si! 



  

 

 

Pós Graduação 

Acupunctura 



  

 

A 
 Acupuntura á uma das áreas da Medicina Tradicional Chinesa com uma história de mais de 

5000 anos. É reconhecida como uma das mais antigas medicinas mundiais, podendo ser            

validada pela existência de textos antigos. Os livros mais antigos de medicina são relativos à 

MTC, onde a Acupuntura tem um papel de destaque na prevenção e tratamento de inúmeras 

patologias. Hoje a Acupunctura surge como prática científica, reconhecida pela OMS e incluída no                

ensino e ambiente hospitalar. A sua introdução num contexto multidisciplinar é fundamental, afim de se 

tratar o paciente como um todo bio psico social. Com esta pós-graduação pretende-se que os formandos 

adquiram conhecimentos científicos acerca da Acupuntura, representando esta uma mais valia ao dis-

por dos diferentes profissionais de saúde, permitindo dessa forma ampliar o seu espectro terapêutico.                        

A inclusão do estagio profissional irá permitir o contacto com as realidades de diversas áreas de                          

intervenção terapêutica. Este estágio poderá se desenrolar em diversas instituições permitindo assim 

uma valorização profissional do formando, facilitando a inclusão da Acupuntura na sua realidade                       

profissional.  

Programa: 
 
1. Referências históricas e fundamentos de MTC 
 
2. Estudo do Bio Circuito Energético 
          Meridianos 
          Pontos de Acupuntura 
 
3. Teoria Básica de MTC 
 
4. Especialidades da Acupuntura        
          Acupuntura Sistémica        
          Crânio Acupuntura        
          Auriculoterapia 
 
5. Diagnóstico Oriental 
 
6. Técnicas Acupuncturais 
 
7. Tratamento em Diversas Especialidades 
 

 
 
8. Áreas de Medicina Tradicional Chinesa      
          Chi Kung      
          Tui Na      
          Fitoterapia Chinesa 
 
9. Técnicas Complementares à Acupuntura      
          Reflexologia      
          Massagem Terapêutica      
          Toque Terapêutico 
 
10. Simulação de Tratamento em ambiente real de 
trabalho 
 
11. Estágio Profissional Orientado (opcional) 
 
Carga Horária: 700h 

(300h Teóricas, práticas e estágio;  300h Auto estudo; 100h Investigação) 



  

 

 

Curso  

Massagem 
(14 estilos) 



  

 

A 
 temática da Massagem surge num tempo em que começamos a dar mais atenção a tudo o 

que nos envolve. Sabemos que não somos apenas um corpo racional, mas sim um ser único 

com um mecanismo de funcionamento próprio e em constante relação com o mundo. Saber 

escutar o que o corpo tem para dizer, é um dos grandes desafios do profissional de saúde. 

Todos os sintomas não são mais que um grito de ajuda, a forma singular que ele tem para chamar a                

nossa atenção. A inclusão de técnicas orientais de Massagem veio modificar a forma como se observam 

os sintomas, alargando dessa forma o seu espectro terapêutico. Hoje a tendência leva o profissional de 

saúde a ter de dominar diversos estilos de massagem, de forma a poder selecionar a que melhor se 

adapta à realidade da pessoa a tratar. Com esta pós-graduação / curso pretende-se que os formandos 

adquiram conhecimentos científicos acerca da Massagem, representando esta uma mais-valia ao dispor 

dos diferentes profissionais de saúde. A possibilidade do estágio profissional irá permitir o contacto com 

as realidades de diversas áreas de intervenção terapêutica, que certamente farão a diferença no seu             

dia-a-dia profissional.  

Programa: 
  
1. Referências históricas 
 
 
2. Fundamentos de Medicina Oriental                      
          Medicina Tradicional Chinesa                      
          Medicina Ayurveda 
 
 
3. Estudo do bio circuito energético                      
          Meridianos                        
          Pontos e Chacras 
 
 
4. Técnicas básicas de Massagem Ocidental              
e Oriental                        
          Shiatsu                        
          Massagem Tui-Na                        
          Reflexologia                        
          Massagem Sueca  
          Massagem Tailandesa                       
          Massagem Ayurveda                        
          Drenagem Linfática                        
          Toque terapêutico                        

          
 
         Massagem com Pindas                        
         Massagem Geotermal                        
         Massagem com Bambus                        
         Massagem com Cocos                   
         Massagem a 4 Mãos                       
         Aromaterapia 
 
 
5. Tratamento em diversas especialidades 
 
 
6. Simulação de tratamento em ambiente real de tra-
balho 
 
 
  
 
Carga Horária: 150 h 



  

 

Massagem Terapêutica 

A 
 Massagem Terapêutica é um 

mundo vasto de técnicas que 

d e r i v a m  d e  v á r i o s                   

estilos organizadas em torno 

de um único objetivo: Tratar e 

promover a saúde.  

Esta formação demarca-se no mercado ao 

incluir os principais estilos de                                   

massagem terapêutica oriental e                             

ocidental. 

Programa: 
  
1. Referências históricas 
 
 
2. Fundamentos de Medicina Oriental                      
          Medicina Tradicional Chinesa                      
          Medicina Ayurveda 
 
 
3. Estudo do bio circuito energético                      
          Meridianos                        
          Pontos e Chacras 
 
4. Técnicas básicas de Massagem Ocidental e Oriental                        
         Shiatsu                        
         Massagem Tui-Na                        
         Reflexologia                        
         Massagem Sueca  
         Massagem Tailandesa                       
         Massagem Ayurveda                        
         Drenagem Linfática                        
         Toque terapêutico                                              
         Aromaterapia 
 
 
5. Tratamento em diversas especialidades 
 
 
6. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 
 
 
7. Estágio profissional orientado (Opcional) 
  
 
Carga Horária: 125 h 

 



  

 

Massagem SPA 

A 
 Massagem SPA  é a resposta às          

necessidades de promoção da saúde 

e bem estar cada vez mais solicitado 

num mundo moderno repleto de 

Stress. Uma formação para quem pretende entrar 

na arte do Relaxamento e Bem Estar. 

Programa: 
  
1. Referências históricas 
 
 
2. Técnicas básicas de Massagem SPA 
 
         Massagem de Relaxamento        
         Massagem com Pidas                        
         Massagem Geotermal                        
         Massagem com Bambus                        
         Massagem com Cocos                   
         Massagem a 4 Mãos                       
         Aromaterapia 
 
 
3. Simulação de tratamento em ambiente 
real de trabalho 
 
 
 
Carga Horária: 30h 

 



  

 

Massagem Tui Na 

Programa: 

 

1. História do Tui Na 

2. Fundamentos do Tui Na 

3. Estudo do bio circuito energético 

4. Indicações e contraindicações   

5. Preparação do terapeuta 

6. Preparação da sessão 

 

7. Técnicas básicas de Tui Na 

8. Sequências Básicas 

9. Tratamento em diversas especialidades 

10. Simulação de tratamento em ambiente 

real de trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 

A 
 Massagem Tui Na é considerada a “mãe” das massagens em virtude de ser uma das mais 

antigas, ter estado na origem de muitas outras e de ser provavelmente a mais completa de 

todas. É sem duvida uma das mais complexas na aprendizagem reunindo mais de 30                    

técnicas manuais e reúne ainda alguns instrumentos tal como as ventosas, os bambus ou 

a moxa. Tem como objetivos gerais o diagnóstico, prevenção e tratamento de diversas patologias.                   

Na China eram ensinadas muitas técnicas de auto massagem ao paciente e família que eram                             

executadas diariamente num programa terapêutico preventivo. 



  

 

Shiatsu “O coração do shiatsu é como o amor de mãe, a pressão 

sobre o corpo estimula a fonte da vida”  

Tokujiro Namikoshi 

Programa: 

 

1. História do Shiatsu 

2. Fundamentos do Shiatsu 

3. Estudo do bio circuito energético 

4. Indicações e contraindicações   

5. Preparação do terapeuta 

6. Preparação da sessão 

7. Técnicas básicas de Shiatsu 

8. Sequências Básicas 

9. Tratamento em diversas especialida-

des 

10. Simulação de tratamento em ambiente 

real de trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 

P 
odemos definir Shiatsu como o estilo de 

massagem japonesa que usa os dedos e 

corpo para exercer pressões em pontos 

específicos, designados por “tsubos”, de 

forma a promover a saúde, aliviar situações                               

patológicas e ajudar o organismo na sua capacidade 

de autorregulação.” O Shiatsu teve a origem a partir do 

Tui-Na, tendo sido introduzido no Japão por um monge 

budista, no século VI, adaptando as técnicas à            

realidade Japonesa. Um nome de referência no Shiatsu 

foi Tokujiro Namikoshi considerado por muitos como 

pai do Shiatsu, pois foi o responsável pela sua             

divulgação pelo mundo. Hoje podemos afirmar que é o 

estilo oriental mais popular e difundido no ocidente. Na 

sua essência o Shiatsu resume-se a um conjunto de 

pressões em pontos distribuídos pelo coordenadas 

com a respiração do paciente. A respiração de ambos 

tem de estar coordenada dedo o inicio ao fim, não                   

existindo espaço para dialogo entre ambos. Esse                 

conjunto de pressões podem ser executadas com os 

dedos, cotovelos palmas, joelhos ou mesmo pés. 



  

 

Massagem Tailandesa 
Tal como o nome sugere, este estilo de massagem teve origem na Tailândia há pelo menos 1000 anos e foi 

introduzida por monges que incorporam as técnicas do Tui Na da MTC e o Yoga da Ayurveda. Um misto de 

meditação aliadas a técnicas terapêuticas, numa simbiose de tratamento do corpo e da alma. Desta forma 

surgiu um estilo misto com varias variantes motivadas pela fusão das duas filosofias. Assim não existe um 

estilo de massagem tailandesa, mas sim vários. Assim encontramos técnicas com óleos e outras em que o 

paciente não se despe. Algumas duram minutos outras duram 2 horas. A nível visual é provavelmente a 

mais espetacular de todas e a mais exigente a nível físico para o Terapeuta. As suas aplicações são                    

idênticas às outras massagens, contudo os riscos são acrescidos, devido aos estiramentos a que o                    

paciente se sujeita. Deve ser usada de forma gradual e por pessoal muito treinado. No processo de                        

aprendizagem estes devem ser os últimos estilos a aprender e incorporar na prática de um Terapeuta. 

Programa: 

1. História da Massagem Tailandesa 

2. Fundamentos da Massagem Tailandesa 

3. Estudo do bio circuito energético (Sen) 

4. Indicações e contraindicações 

5. Preparação do terapeuta 

6. Preparação de uma sessão 

7. Técnicas básicas: Pressões e estiramentos 

8. Sequência terapêutica  

9. Tratamento em diversas especialidades 

10. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

 

 

Carga Horária:  30 Horas 



  

 

Reflexologia 

N 
a China e Índia há 5000 anos e no Egipto há 4000 anos era comuns o uso de massagem do pé 

com diversos fins terapêuticos. No Ocidente apenas no início do Séc. XIX o médico William 

Fitzgerald deu os primeiros passo que foram sedimentados nos anos 30 por Eunice Ingham, 

considerada a “mãe” da Reflexologia tendo criado os primeiros mapas reflexológicos                       

ocidentais.  Podemos definir a Reflexologia como “A arte de detetar, prevenir e tratar desequilíbrios do 

organismo, mediante a utilização de áreas reflexas”. Estas áreas refletem o estado global do organismo, 

funcionando como um “espelho”. Na prática as áreas reflexas são a representação fiel de todas as                             

estruturas, funções,… do organismo. Qualquer estimulo desencadeia uma informação que chega ao                      

cérebro, que por sua vez leva a uma ação adequada.  

Programa: 

 

1. História da Reflexologia 

2. Fundamentos Ocidentais e Orientais da Reflexologia 

3. Estudo do bio circuito energético 

4. Indicações e contraindicações   

5. Preparação do terapeuta 

6. Preparação da sessão 

7. Técnicas básicas de Reflexologia Ocidental e Oriental 

8. Sequências Básicas 

9. Tratamento em diversas especialidades 

10. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Massagem Sueca 

A 
 Massagem Sueca tem as suas                                

referências no trabalho do Sueco Pher 

Henrik Ling que associou a massagem 

aos exercícios terapêuticos. Esta                         

descoberta adveio do fato de ter desenvolvido uma 

patologia (provavelmente uma artrite reumatoide), 

que na época não tinha qualquer solução na                           

medicina ocidental. Não se contentando com este  

fatalismo resolveu estudar a massagem Tui Na                     

devido aos relatos de cura da mesma. Verificou                     

então os excelentes resultados do Tui Na, adaptando 

alguns desses movimentos à realidade ocidental. 

Nasce assim o conceito de Effleurage (deslizamento 

suave) e Petrissage (amassamento).  

A partir destes 2 estilos base surgem as técnicas             

base: Deslizamento, Fricção, Amassamento,                        

Percussão e Vibração. Vulgarmente a Massagem                

Sueca é conhecida como massagem ocidental e                 

associa-se mais ao relaxamento. A sua área de                       

atuação está ligada à reabilitação, desporto ou                      

mesmo à estética.  

Programa: 

1. História da Massagem Sueca 

2. Fundamentos da Massagem Sueca 

3. Indicações e contraindicações 

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação de uma sessão 

6. Técnicas básicas: Effleurage e Petrissage 

8. Sequência terapêutica  

9. Tratamento em diversas especialidades 

10. Simulação de tratamento em ambiente 

real de trabalho 

 
 

 

 

Carga Horária:  30 Horas 



  

 

Drenagem Linfática 

Manual 

A 
 Drenagem Linfática é uma técnica de                     

massagem que envolve movimentos muito 

suaves, precisos e rítmicos que visam ativar 

e melhorar a circulação linfática,                                 

favorecendo a eliminação de produtos do metabolismo.     

Foi o médico dinamarquês Emil Vodder o autor da técnica 

por volta de 1930.  

É importante referir que o sistema linfático é a base do 

nosso sistema imunitário, pelo que a drenagem linfática é 

fundamental em diversas patologias.  

O uso da drenagem linfática é muito recomendada na 

obesidade,  edemas dos membros  e na gravidez .  

Programa: 

 

1. História do Drenagem Linfática 

Manual 

2. Fundamentos da DLM 

3. Estudo do sistema linfático 

4. Indicações e contraindicações   

5. Preparação do terapeuta 

6. Preparação da sessão 

7. Técnicas básicas de DLM 

8. Sequências Básicas 

9. Tratamento em diversas especia-

lidades 

10. Simulação de tratamento em am-

biente real de trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Programa: 
  
1. O bebé como ser bio psico social e espiritual 
 
2. O desenvolvimento do bebé 
 
3. Patologias comuns no bebé 
 
4. Os efeitos do toque 
 
5. A importância da Massagem 
 
6. Massagem no bebé 
         Shantala 
         Tui-Na 
         Reflexologia 
        “Healing Touch” 
 
7. Estudo do Bio Circuito Energético 
         Chacras, Meridianos e Pontos de Acupunctura 
 
8.  Fundamentos, Principais Indicações, Técnicas 
Básicas e Sequência Terapêutica 
 
         
 

A 
 Massagem para bebés e crianças tem inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento, contribui ainda para 

a resolução de problemas comuns a todas as crianças de tenra idade, aliviando cólicas, facilitando e                         

regulando o sono, eliminando tensões e bloqueios. Atualmente a sua importância está bem reconhecida, 

pelo que a sua difusão cresceu exponencialmente, sendo aplicada em inúmeros locais, nomeadamente em 

clínicas e hospitais pediátricos.  

9. Técnicas Complementares 
         Acupunctura Laser 
         Auriculoterapia 
 
10. Tratamento de Patologias do Be-
bé 
 
11. Práticas 
 
 
Carga  Horária: 30h 

Massagem Shantala 
Tui-Na 

Reflexologia 
Toque Terapêutico 

Massagem  

para  

Bebés  

e  

Crianças 



  

 

Técnicas  

de  

Diagnóstico  

Oriental 



  

 

Programa: 

1. Fundamentos de MTC 

2. 4 Métodos de diagnóstico de MTC: Inspeção,  Auscultação e olfação,  Interrogatório e Palpação 

3. Métodos de diagnóstico 

 Pulso 

 Língua 

 Áreas reflexas 

 Toque Terapêutico 

 Auriculoterapia 

 Pontos Mu  

 Ryodoraku 

 Chacras 

 Significado oculto dos sintomas 

4. Aplicação prática ´ 

 

 

O 
 Diagnóstico Oriental da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é a herança deixada pelos antigos 

médicos chineses, que através dos tempos foram melhorando a anamnese, ultrapassando algumas 

dificuldades e legando o seu saber às gerações vindouras. Embora aparentemente simples, é muito 

eficaz – as observações a serem feitas incluem observar, ouvir, cheirar, perguntar e tocar,                        

destacam-se no diagnóstico a observação da língua e o exame do pulso, prática esta que demoram alguns anos a 

ser completamente dominado pelo especialista em MTC mas que fornecem informações preciosas e exatas sobre a 

condição de saúde do paciente. 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Auriculoterapia 

 

Programa: 

  

1. Definição, enquadramento e referências históricas da 

Auriculoterapia 

2. Fundamentos da Auriculoterapia 

3. Anatomia do pavilhão auricular e nomenclatura anatómi-

ca 

4. Definição, classificação e distribuição dos pontos auri-

culares 

5. Localização e descrição das funções dos pontos auricu-

lares 

6. Agrupamento de pontos auriculares 

7. Princípios gerais do diagnóstico auricular 

8. Técnicas de Auriculoterapia 

9. Reações comuns nos tratamentos de Auriculoterapia 

10. Princípios para a seleção de pontos auriculares 

11. Diagnóstico e tratamento de patologias 

 

Carga Horária: 30h  

A 
 Auriculoterapia concilia os conhecimentos ancestrais da acupunctura com a visão moderna e 

científica do estudo do pavilhão auricular. O seu uso tornou-se popular há 30 anos no controle 

da dor crónica, e estendeu-se a todas as especialidades. O estudo do pavilhão auricular é hoje 

sem dúvida uma referência do diagnóstico e tratamento de dezenas de patologias.  



  

 

Electrolipólise 

Programa: 

 

1. O que é a Electrolipólise? 

2. Tipos de Celulite 

3. Indicações e contraindicações 

4. Preparação da sessão  

5. Técnica de eletrolipólise 

6. Noções básicas de eletroterapia 

7. Tratamento de Celulite e flacidez 

8. Simulação de tratamento em ambiente real 

9. Técnicas complementares 

 - Aromaterapia 

 - Ventosoterapia 

 - Moxabustão 

 - Tui-Na 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 

A 
 Eletrolipólise é uma especialização da acupunctura direcionada para o               

combate à celulite. A associação da Acupunctura e Electroestimulação tem 

um potencial destruidor das células adiposas, mas também reafirmante. 

Como complemento sugere-se técnicas de Tui Na, Ventosoterapia e                       

Aromaterapia. 



  

 

AngelKi    

O 
 Angelki é uma terapia bio energética de imposição de mãos e 

mentalização associada à Angeologia.  

Surge com as bases do Toque Terapêutico incorporando a energia 

dos anjos.  

Muito mais que uma formação é um projeto de desenvolvimento pessoal e uma                    

viagem ao interior de cada formando. 

O primeiro passo de uma etapa de transformação e mudança. 



  

 

Programa 
 
Viver o AngelKi 
Definição e fundamentos do AngelKi 
A Angeologia e as Ordens Angelicais 
A missão dos Anjos 
Anjos da Guarda 
 
A caminhada da Vida 
Teorias filosóficas 
Teoria da reencarnação 
Conceito de Energia 
O poder do pensamento 
  
O processo de Cura 
As 3 Realidades da Cura 
Fases no processo de cura (Conscientização, Avaliação, Li-
vre Arbitrium, Aceitação, Alinhamento e Resultado) 
  
O Ser Bio Energético Psico Social e Espiritual    
Campo magnético 
Estudo do campo magnético 
Interação entre campos magnéticos 
Fatores condicionantes do campo magnético 
Cuidados na interação de campos magnéticos 
Chacras 
A importância dos Chacras 
7 Grandes áreas de atuação dos Chacras 
Adaptação à realidade ocidental 
A oração do Pai Nosso e os Chacras 
As patologias dos Chacras 
Meridianos 
Fundamentos: Teoria Yin Yang, 5 elementos e Zang Fu 
Estudo do circuito 
Patologias associadas aos meridianos  
Chacras extraordinários 
A sua importância no desenvolvimento pessoal 
Estudo do 8º,9º,10º,11º e 12º Chacra  
Meditação e tratamento 
 
Técnicas de fortalecimento energético e auto controle 
Respiração e concentração 
Conexão ao campo magnético terrestre e celeste 
Canalização da energia 
Criação de campo energético manual e mental 
Técnicas avançadas de concentração energética 
Sorriso de Buda 
Focar a energia 
  
Técnicas de desenvolvimento pessoal 
A nossa identidade astrológica 
A personalidade definida pelos astros 
A nossa realidade escrita no Mapa Astral 
A influência dos Astros na Saúde 
A interação pessoal de acordo com a Astrologia 
O passado revelado pelos números 
A “Magia” dos números 
O nosso passado, presente e futuro descrita pela Numero-
logia 
Breve estudo do Perfil Astrológico e Numerológico 
 
 

Meditação 
Transmutação 
Arcanjos 
Anjo da Guarda 
Terra Ceu 
Revitalizar os chacras 
Retrospetiva 
Animal interior 
Variações térmicas 
Zang Fu e Meridianos 
Ação 
Ponderação 
Estratégia 
Amor 
Perdão 
Fé 
Arriscar 
Planear 
Agradecimento 
  
Diagnóstico 
Sensibilidade corporal 
Teste de sensibilidade corporal 
Desenvolvimento da perceção corporal 
Sensações comuns 
Sensações da mão 
Teste de sensibilidade manual 
Classificação das sensações manuais 
Reações comuns 
Pêndulo 
Programação do Pêndulo 
Classificação dos movimentos pendulares 
Significados comuns 
O Significado oculto das patologias 
Causas físicas, Energéticas, Emocionais e Espirituais 
 
Técnicas básicas de AngelKi 
Técnicas básicas (Imposição simples, Envolvimento, “Laser”, 
“Scanner”, “Espiral”, “Dádiva” e “Sifão” 
Mentalização 
  
Sessão básica de AngelKi 
Inovação dos Anjos 
Varrimento 
Diagnóstico 
Reprogramação 
Tratamento dos Chacras 
Tratamento de áreas corporais 
Tratamento de emoções 
Tratamento de traumas do passado / espirituais 
Alisamento 
Reprogramação final 
  
Tratamentos especiais 
Tratamentos em grupo 
Tratamentos à distância 
Tratamentos a animais e objetos 
Auto Tratamento 
     
Tratamentos de diversas patologias 
Sintonização com os Anjos  
Compromisso dos 21 dias 



  

 

Meditação I 

Programa: 

1. Referências históricas 

2. Fundamentos da Meditação  

3. Indicações e contraindicações   

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Técnicas básicas  

 Respiração 

 Meditação 

 Mentalização 

 

Carga Horária: 8 Horas 

A 
palavra meditação provem do latim, “meditare”, que significa voltar-se para o centro.                   

É considerada como o estado vivenciado quando se consegue esvaziar a mente de                                     

pensamentos e perceções exteriores, de modo a compreender as características,                    

funções e necessidades do interior. A prática da meditação remonta às antigas                        

civilizações, estando representada em todas as grandes religiões do mundo como o budismo,                               

hinduísmo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, entre outras. O objetivo deve ser silenciar a mente, parar 

com a sua agitação e com a sucessão de pensamentos que normalmente ocorre. A prática de                            

meditação exige respeito pelos seus limites, ou seja, começar praticando por pouco tempo e                                 

gradualmente de forma mais intensa. 

Meditação com o animal interior 
Meditação retrospetiva 



  

 

Programa: 

 

1. Fundamentos da Meditação Avançada 

2 Estudo do bio circuito energético 

3. Indicações e contraindicações   

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Técnicas avançadas 

 

 

Meditação II - Avançada 
Meditação com variações térmicas 
 
Meditação com os Zang Fu 
 
Meditação com os Meridianos 
 
Meditação de Ação 
 
Meditação da Ponderação 
 
Meditação da Estratégia 

Meditação do Amor 
 
Meditação de Perdão 
 
Meditação da Fé 
 
Meditação do Arriscar 
 
Meditação do Planear 
 
Meditação do Agradecimento 

 

Carga Horária: 16 Horas 



  

 

Técnicas  

de 

Relaxamento 

O 
 Relaxamento define-se como o estado psicofisiológico em que a redução ou eliminação 

de tensões psicológicas e mentais induz a descontração muscular. O Relaxamento           

sempre foi uma necessidade do ser humano, bem como de todas os seres vivos.                            

A prática de meditação, por exemplo, desde as civilizações antigas demonstra essa 

mesma necessidade. Tudo o que esvazie a mente e elimine pensamentos inúteis ajuda o organismo a      

descontrair, relaxar e preservar a saúde. Todas as técnicas e terapias que induzem o relaxamento devem 

ser realizadas sempre que possível. O facto de por breves minutos deixar-mos o nosso corpo livre de                 

tensões físicas e psicológicas contribui para o livre e suave fluxo da energia vital (Chi) o que preserva e 

promove a saúde o induz o bem-estar geral.  

Programa: 

1. Fundamentos das Técnicas de Relaxamento 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Indicações e contraindicações   

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Técnicas básicas de relaxamento 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 

Técnicas básicas de  Relaxamento 

 Massagem Relaxamento 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

 Feng Shui e Musicoterapia 



  

 

Técnicas Naturais de  

Diagnóstico e Tratamento na  

Depressão e Ansiedade 

A 
 Depressão e a Ansiedade são 

o flagelo do mundo moderno, 

que leva a incapacidade e              

sofrimento. Inúmeras terapias 

naturais desempenham um papel                             

primordial no diagnóstico, tratamento ou 

alivio dos sintomas.  

Este será o desafio desta formação, usar 

diverso instrumentos de diagnóstico                      

facilitando a descoberta de uma causa e 

consequente planeamento das  técnicas 

adequadas à situação em particular. 

Todos somos seres com uma realidade               

única , pelo que o tratamento tem de ser 

individualizado.  

Programa: 

 

1. Considerações sobre a Depressão e Ansiedade 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem Relaxamento 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

 Feng Shui e Musicoterapia 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de  

Diagnóstico e Tratamento  

na Dor  

A 
d o r  é  u m a                                

e x p e r i ê n c i a                       

s e n s o r i a l  o u               

e m o c i o n a l                  

desagradável que ocorre em     

diferentes graus de intensidade, 

do desconforto leve à agonia.  

Programa: 

 

1. Considerações sobre a  Dor 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

 Feng Shui e Musicoterapia 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente real de 

trabalho 

 

Carga Horária: 30 Horas 

A sua causa é variável podendo resultar de le-

sões, doença ou distúrbio emocional.  

As Terapias Naturais tem um valor acrescido nes-

ta área sendo comuns em consultas da Dor. 

Nesta formação poderá encontrar  ferramentas 

que irão tornar-se mais valias para o diagnóstico e 

tratamento da dor. 



  

 

Técnicas Naturais de  

Diagnóstico e Tratamento na  

Obesidade e Celulite 

D 
iversos documentos têm sido 

publicados nos últimos anos 

com recomendações sobre 

abordagem à pessoa que sofre 

de obesidade e estratégias de prevenção do 

excesso de peso.  As tendências de transição 

nutricional ocorridas neste século direcionam 

para uma dieta mais ocidentalizada, a qual, 

aliada à diminuição progressiva da atividade 

física, converge para o aumento no número 

de casos de obesidade em todo o mundo. Isso 

representa aumento na morbidade e na               

mortalidade associadas à obesidade, já que 

esta é fator de risco para várias doenças              

como diabetes tipo II, hipertensão, doenças 

cardiovasculares e cálculo na vesícula biliar. 

A obesidade apresenta-se não apenas como 

problema científico mas  também de saúde 

pública. Nesta formação poderá encontrar 

um basto leque de técnicas naturais que               

visam o tratamento da obesidade, mas                  

também da celulite que atinge e incomoda 

tantas mulheres nos dias de hoje. 

Programa: 

 

1. Considerações sobre a Obesidade e Celulite 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Lipólise 

 Massagem Anti Celulite e Ventosoterapia 

 Dieta de acordo com o grupo sanguíneo 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Drenagem Linfática 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de  

Diagnóstico e Tratamento no 

AVC 

A 
s sequelas deixadas pelo AVC 

abre, para a pessoa afetada e                 

família, um caminho penoso, longo 

e muitas vezes limitante nas suas 

atividades de vida. Esta formação irá                       

contribuir para o enriquecimento das                      

competências profissionais do formando, 

assim como lhe proporcionará uma outra                           

visão sobre o conceito de doença.  

Programa: 

1. Considerações sobre o AVC 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem  

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas 

especialidades 

9. Simulação de tratamento 

em ambiente real de traba-

lho 

 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento de Feridas 

A 
 frequência, cada vez maior, de feridas 
crónicas em todo o mundo conduziu,                    
finalmente, a que a OMS, em Março de 
2008, em Genebra, alertasse os vários 

governos dos Países ali representados; “As feridas 
crónicas são a epidemia escondida que afeta           
grande parte da população mundial”. 
  
Este aumento conduz a um avolumar-se de custos 

diretos e indiretos que resultam do tratamento e, 

ainda, a uma menor qualidade de vida do doente e 

dos seus familiares. Os elevados custos                              

resultantes do tratamento e da morbilidade,                  

ocupam na Europa um papel cada vez mais                    

preocupante, à medida que os registos dos                    

doentes tratados por feridas vão sendo efetuados.  

Nesta lógica esta formação vem proporcionar aos 

seus formando ferramentas inovadoras, naturais, 

que visam a cicatrização mais rápida deste                       

problema que afeta a nossa população. 

Programa: 

1. Considerações sobre Feridas 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambiente real 

de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento de Patologias de Coluna 

A 
 coluna vertebral é composta por trinta e três pequenos ossos ou vértebras que sustentam o 

corpo, permitindo o movimento e protegendo a medula.  Com a idade, o esforço ou                    

movimentos incorretos, a estrutura dos discos altera-se desidratando-se e modificando a 

sua flexibilidade. O desgaste, uma postura errada e movimentos do corpo incorretos podem 

causar, igualmente, o enfraquecimento do disco e consequentemente provocar dores na coluna ou nos 

membros, bem como problemas funcionais, tais como a dormência ou formigueiro nos membros, ou                

dificuldade em andar.   

As algias de Coluna são a segunda causa, em números globais, em Portugal, das visitas ao médico.                

Tanto homens como mulheres sofrem de dores nas costas e geralmente a dor ocorre entre os 25 e os 60 

anos. Contudo, aproximadamente 12 por cento a 26 por cento das crianças e adolescentes também                     

sofrem de dores nas costas (apesar de pouco intensas).  

Programa: 

 

1. Considerações sobre a s Patologias de Coluna 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente real de 

trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento de Estética 

A 
 Estética é um mercado em 

grande desenvolvimento, contu-

do hoje a procura por meios              

menos invasivos está em                 

progressão.  

Nesse sentido inúmeras técnicas podem 

ser úteis na melhoria da imagem e                      

consequente auto estima. 

Para muitos o sentir-se bem com o seu 

corpo é uma das prioridades. 

Esta formação visa fornecer os                               

instrumentos para tratar diversos                       

problemas estéticos, tal como, celulite, 

flacidez, cicatrizes, estrias, entre outras.  

Programa: 

 

1. Considerações sobre Estética 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem  

 Lipólise, Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

 Dieta de acordo com o grupo sanguíneo 

 

            Carga Horária: 30 Horas 

7. Sequências Básicas 

8. Tratamento em diversas especialidades 

9. Simulação de tratamento em ambiente 

real de trabalho 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento de Geriatria 

O envelhecimento ativo, saudável e 

positivo implica saber “dar anos à 

vida e dar vida aos anos”, quer em 

qualidade de vida, quer em                             

dignidade. A Organização Mundial da 

S a ú d e  ( 2 0 0 2 )  d e f i n e  o                                 

envelhecimento ativo como um                    

processo de otimização das                          

oportunidades para a saúde,                      

participação e segurança, para                   

melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que envelhecem.  Portugal 

tem atualmente 26,6% da população 

com mais de 65 anos de idade. Em 

2050 este valor deverá exceder os 

40,4%. Desta forma, esta formação 

faz todo o sentido para munir o                   

profissional de técnicas para lidar 

com o envelhecimento da nossa           

população. 

Programa: 

1. Considerações sobre  Geriatria 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação e Chi kung 

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento Obstetrícia  

A obstetrícia é a área onde a magia da vida se renova a cada              

instante. O profissional que dela faz parte tem o dom de ajudar a 

trazer uma vida ao mundo e cuidar da sua “mãe”.  

Enquanto especialidade tem várias áreas de atuação, indo desde 

a reprodução ao parto, passando pelo cuidados ao bebé. 

Assim esta formação procura fornecer instrumentos                                      

diferenciadores em todas as fases do processo de gravidez. 

Programa: 

1.Considerações sobre  Obstetrícia no pré, per e pós parto 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação  

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento em Oncologia 

O controlo do cancro compreende diferentes vertentes, que vão da                          

prevenção até ao diagnóstico e ao tratamento, passando pela investigação e 

pela formação. Possui, ainda, algumas características que justificam uma 

especificidade estratégica quanto à organização/prestação dos agentes               

envolvidos.  

O ritmo vertiginoso do progresso científico e técnico provocou a subida dos 

custos dos equipamentos e dos tratamentos. Contudo, este desenvolvimento 

técnico e científico fez aumentar, ainda, os níveis de incerteza no                                

diagnóstico e na decisão terapêutica, pela enorme dificuldade em dominar 

um campo imenso de conhecimento, o que impõe, como mecanismo de                    

defesa, uma maior especialização dos recursos humanos, por um lado, e a 

abordagem multidisciplinar, por outro. 

Nesta formação encontrará uma abordagem à oncologia com técnicas                   

naturais complementares ao tratamento pela medicina ocidentalizada. 

 

Programa: 

1.Considerações sobre  Oncologia 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação  

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambi-

ente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento em Pediatria 

As crianças são seres que alegram o mundo pelo que ao adoecerem tudo parece desmoronar-se              

levando muitas vezes os pais ao desespero. Felizmente as soluções são cada vez mais                                      

especializadas de forma a tornar a vida da família  mais harmoniosa. Ser responsável pelo saudável 

crescimento da criança é um desafio e uma responsabilidade.  

Nesta formação são fornecidos instrumentos à medida dos pais e / ou profissionais de uma forma 

simples para complementarem a sua ação com métodos naturais. 

Programa: 

1. Considerações sobre Pediatria 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia 

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em                           

ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento em Psiquiatria 

A mente é provavelmente o nosso maior tesouro, dela depende toda a nossa realidade. Hoje assiste-

se a um crescente desequilíbrio emocional com todas as consequências que advêm para o dia a dia. 

Sabemos que uma boa parte da população consome anti depressivos, indutores do sono entre mui-

tos outros fármacos.  

Por outro lado existem um sem numero de doenças psiquiátricas que afetam crianças e adultos que 

limita a sua vivencia saudável.  

Hoje as terapias naturais tem um sem numero de aplicações desempenho um papel de relevo na De-

pressão, Fobias, Dislexia, Autismo... 

Programa: 

1. Considerações sobre Psiquiatria 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação 

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Técnicas Naturais de Diagnóstico e  

Tratamento em Reabilitação 

A reabilitação é um processo global e dinâmico orientado para a recuperação física e psicológica. Está 

associada a um conceito mais amplo de saúde, incorporando o bem-estar físico, psíquico e social a que 

todos os indivíduos têm direito. Hoje algumas técnicas surgem como uma mais valia no alivio da dor, 

fortalecimento muscular, adquirir mobilidade, entre outras. Nesta formação pode adquirir um conjunto 

de competências para a reabilitação de diversas patologias tais como sequelas de AVC / TCE, traumas 

ou lesões desportivas.  

Programa: 

1. Considerações sobre  Reabilitação 

2. Estudo do bio circuito energético 

3. Técnicas  orientais de diagnóstico  

4. Preparação do terapeuta 

5. Preparação da sessão 

6. Terapias 

 Massagem 

 Acupunctura e Auriculoterapia 

 Reflexologia 

 Toque Terapêutico 

 Aromaterapia e Fitoterapia 

 Meditação e Chi kung 

7. Sequências Básicas 

8. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

Toque Terapêutico “Healing Touch” 

O Toque Terapêutico é uma terapia bio energética de imposição de mãos, que se  baseia 

nas leis da Física Quântica de interação de campos eletromagnéticos. Surgiu em 1970 

pela mão da Enfermagem. Podemos destacar dois nomes Martha Rogers e Dolores                     

Krieger. Na época a corrente mecanicista dominava toda a saúde, contudo não dava as 

respostas necessárias. Deste questionamento nascia uma corrente holística que via o                     

homem como um ser único e universal, ou seja, como um todo e não como a soma das                   

suas partes. Martha Rogers sustentou esta teoria na sua “Ciência do Ser Humano                         

Unitário”, uma visão holística, com uma abordagem não invasiva. Desta forma o Toque 

Terapêutico consiste num "toque sem toque". Dependendo dos objetivos traçados                      

podemos incluir o toque físico ou então efetuar o tratamento mais à distância. O Toque 

Terapêutico continua a ser polémico, mas os seus efeitos são considerados por muitos 

terapeutas e doentes como imprescindíveis na promoção da saúde.  

Programa: 

1. Considerações gerais sobre Toque Terapêutico 

2. Referências históricas 

3. Estudo do Bio circuito energético 

4. Técnicas de concentração e auto controle energético 

5. Diagnóstico energético 

6. Técnicas e tratamento de diversas patologias 

7. Simulação de tratamento em ambiente real de trabalho 

 

 

 

Carga Horária: 30 Horas 



  

 

 

 Sempre 

a 

pensar 

em 

Si! 


