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Preâmbulo 

 

 O reconhecimento e a regulamentação das PICS – Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde, no Estado do Paraná, representaram um avanço na área 

da saúde, bem como na prevenção das doenças. Isto significa menos gastos com saúde 

e qualidade de vida aos cidadãos. 

 Em 12/12/2018, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou o PL 

321/2018, o qual foi sancionado posteriormente pelo Governo do Estado do Paraná em 

20/12/2018, criando a Lei 19.785/18. 

 Tal diploma legal trouxe inovações no âmbito das PICS, tais como: a) o Rol de 

Práticas a serem oferecidas pelo SUS/PR; b) as qualificações exigidas para os 

profissionais; c) a necessidade de certificação por Entidade Representativa no âmbito 

estadual; d) revogação da Lei nº 13.634/2002, que outrora regulamentava o serviço de 

acupuntura e homeopatia nas unidades de saúde e hospitais no Estado do Paraná. 

 Diante da necessidade de implementação das Práticas Integrativas e 

Complementares no Estado do Paraná consoante a nova lei, bem como da exigência 

legal da qualificação e certificação profissional dada por Entidade de Representação de 

âmbito estadual, para que os terapeutas possam exercer sua atividade junto aos 

SUS/PR, o SINTHALPAR é entidade legítima e competente para a representação dos 

Terapeutas Integrativos e Complementares no  âmbito do Estado.   

 Desta forma, o SINTHALPAR, através da sua Presidência e Comissão 

Pedagógica, elaborou o presente Compêndio das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde que servirá como supedâneo para a qualificação e 

certificação profissional dos terapeutas integrativos e complementares. 

 Este documento, não pretende de forma alguma exaurir o estudo e a discussão 

da formação e qualificação do terapeuta integrativo e complementar, uma vez que a 

regulamentação da profissão ainda não ocorreu no Brasil.  

 Contudo, o SINTHALPAR como órgão de representação dos profissionais da 

área terapêutica e através da sua Comissão Pedagógica, composta por profissionais 

terapeutas e graduados em diversos cursos de nível superior, pós-graduação e 

mestrado, elegeu uma formação mínima que constitui a base do conhecimento 

profissional dos terapeutas, manifestando, desta forma, a seriedade e a importância de 

uma categoria que busca seu reconhecimento e entendendo que os direitos e os 

deveres fazem parte do exercício de qualquer profissão. 

 Esta escolha está embasada cientificamente nos conteúdos curriculares 

adotados no Brasil para a formação acadêmica de todas as profissões da área da saúde 

e compõe-se fundamentalmente das matérias propedêuticas, guardadas as devidas 

proporções, no que se refere às horas de formação. São elas: a) Anatomia, Fisiologia 

Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros, e b) Ética Profissional, Filosofia, 

Cidadania e Legislação. Outrossim, estas deverão ser ministradas por profissionais da 

respectiva área de conhecimento.  
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 Nossa Carta Magna estabelece em seu artigo 5º - Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:... 

...XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 Desta feita, no Estado do Paraná, a lei estabeleceu as qualificações profissionais 

exigidas aos terapeutas, e, portanto, cabe a todos cumpri-la.  

 Convém ressaltar que as terapias envolvem abordagens que buscam estimular 

os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de 

tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento 

do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade. “Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado 

entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há 

crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos 

conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas”. - 
(http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45294-cresce-46-procura-por-praticas-integrativas-no-sus-2) 

 O SINTHALPAR tem como objetivo o aperfeiçoamento profissional contínuo dos 

terapeutas integrativos e complementares em saúde, a defesa dos interesses 

individuais e coletivos de seus filiados e demais integrantes da classe terapêutica, bem 

como o compromisso de zelar pela ética, eficiência e qualidade no atendimento 

terapêutico. 

  

 

 

 

  

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45294-cresce-46-procura-por-praticas-integrativas-no-sus-2
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I. A TERAPIA 

A base da Acupuntura é a Medicina Tradicional Chinesa. O pensamento chinês segue 

princípios e axiomas orientados fundamentalmente na ciência do Tao.  

Registros que a civilização humana detém, sobre a história de acupuntura, datam de 

3.000 (a.C). Tão antiga quanto à China, cujos povos, descendentes diretos do "Homem 

de Pequim" começaram a compilar a história escrita da acupuntura, há 

aproximadamente cinco mil anos. 

“O grande marco desse empreendimento foi à elaboração do “NEI TSING”, primeiro livro 

conhecido, que trata de acupuntura. Era dividido em dois volumes: o "SO QUENN", que 

tratava do aspecto teórico e o “LING TSROU”, que instruía sobre conhecimentos 

práticos da acupuntura. O próprio "NEI TSING" relatava que civilizações anteriores 

(dinastia Tcherou - 18.000 a 3.000 A.C.) usavam "agulhas" feitas de pedra e eram 

afiadas e polidas, denominadas Bianshi. Com a evolução natural da técnica, além das 

agulhas de pedras, foram sendo utilizadas agulhas de outros materiais como ossos e 

bambu. Com o desenvolvimento da cerâmica, as agulhas com este material começaram 

a serem utilizadas, também, para curar doenças. O método das agulhas de cerâmicas 

foi utilizado por muito tempo antes de ser substituída por agulhas de outros materiais.  

Mais tarde com a técnica de manipulação de metais (metalurgia) começaram o 

desenvolvimento de agulhas metálicas de diferentes ligas feitas a partir de cobre, ferro, 

prata, ouro e mais atualmente as de aço inoxidável, pois permitiam utilizar uma 

fabricação com diferentes formas e tamanhos os mais diversos tipos de uso. 

Acupuntura, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um método de tratamento 

complementar. A medicina tradicional chinesa (MTC) indica seu uso para cerca de 300 

doenças, baseada na experiência de sua adoção como técnica de tratamento para a 

saúde ao longo dos 5.000 anos da cultura chinesa. 

 

II. CONCEITO 

Acupuntura é um tratamento que consiste em colocar agulhas em determinados pontos 

do corpo, denominados meridianos, para reequilibrar o fluxo energético e restabelecer 

a saúde física ou mental. 

Para a medicina oriental consiste no método a ser utilizado para trabalhar e equilibrar o 

“Qi” ou energia vital. Os orientais percebem que as pessoas são um reflexo do próprio 

Universo e, desta forma, estão sujeitos aos mesmos princípios universais que regem 

tudo e todos a sua volta. 

Assim as condições fisiológicas e as bioquímicas de um organismo estão 

intrinsecamente ligadas à relação direta com o Universo, ou seja, a saúde ou doença é 

a manifestação de uma boa ou má relação com o ambiente, onde tudo que existe não 

está isolado, mas sim integrado. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre e Pós-Graduação – mínimo 1240 horas 
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IV. INDICAÇÃO  

A Acupuntura oferece diversos benefícios através da liberação de hormônios no corpo 

humano, por exemplo, no caso da endorfina, provoca bons resultados para os 

tratamentos de problemas como a infertilidade e as artrites.  

É possível ainda regular os níveis de serotonina que é importante para o tratamento de 

depressão, por exemplo. Vários efeitos fisiológicos são notáveis, tais como: alívio e/ou 

diminuição de dores, redução de inflamações, espasmos musculares, aumento do 

número de células de defesa, entre outros. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu os benefícios da Acupuntura para 

várias doenças uma vez que, não se percebeu efeitos secundários que possam ser 

prejudiciais ao organismo humano. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Teorias Básicas da MTC / Filosofia e Fisiologia da MTC  

2. Canais e Pontos / Meridianos Comuns e Extraordinários 

3. Introdução as 05 Leis Biológicas / Etiologia / Etiopatogenia da MTC 

4. Metodologia Científica  

5. Avaliações Diagnósticas Energéticas / Diagnóstico da MTC  

6. Fundamentos da Atenção Clínica / Diagnóstico da MTC 

7. Terapia da Dor: Toque Psico Energético/ Tui-ná I 

8. Aurícula Medicina / Auriculoterapia     

9. Ventosa Terapia Aplicada / Ventosa, Moxabustão e Sangria 

10. Craniopuntura 

11. Eletropuntura 

12. Fitoterapia Aplicada / Fitoterapia Chinesa 

13. Formação do Terapeuta 

13.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

13.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

13.3. Prática Terapêutica – mínimo 400 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

Tratado de Medicina Chinesa / Assessor médico Tian Chonghuo; assessor médico para 

versão em português Ysao Yamamura. – São Paulo: ROCA, 1993. Traduzido de Xi 

Wenbu, Beijing, China. ISN 85-7241-071-6   
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I. A TERAPIA  

Terapias envolvendo as abelhas existem há milhares de anos e algumas podem ser tão 

antigas quanto a própria medicina humana.  

A arte rupestre antiga de caçadores-coletores retrata as abelhas como fonte de medicina 

natural.  

No antigo Egito, China e Grécia, assim como grandes civilizações conhecidas por seus 

sistemas médicos, utilizavam o veneno da abelha para diversos tratamentos.  

Substâncias extraídas da Apis melifera são também utilizadas em preparados da 

homeopatia, inclusive com o próprio corpo da abelha. 

Hoje, cada vez mais evidências científicas sugerem que vários produtos apícolas 

demonstram sua eficácia no tratamento de diversas doenças.  

 

II. CONCEITO 

É uma modalidade das medicinas alternativas que utiliza produtos derivados da abelha 

para fins terapêuticos em seres humanos e animais. Tais produtos incluem mel, própolis, 

pólen, geleia real, cera, apitoxina e larvas de zangão. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO 

• Reumatismo (poliartrite, miopatia, cardiopatia reumática);  

• Espondilite deformante;  

• Poliartrite infectuosa não-específica;  

• Disfunções do Sistema Nervoso Periférico;  

• Úlcera trófica atônica dolorida;  

• Tromboflebite; 

• Infiltrações inflamatórias (sem chagas);  

• asma bronquial;  

• síndrome hemicraniana;  

• hipertensão arterial;  

• disfunção da íris (irite);  

• tireotóxicos (de acordo com o estágio);  

• síndrome de Menière (perda de audição) ;  

• psoríases;  

• eczema;  

• cirrose hepática;  

• hemiplegia;  

• esclerose em Placas (múltiplas). 
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V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da técnica, evolução do processo, abordagem histórico científica do método 

nas diferentes culturas da Pré-história e da História. 

2. Composição, propriedade, mecanismo de ação, tratamento de reações 

3. Aplicação, nutrição e consumo nutricional dos produtos das abelhas: mel, própolis, 

pólen, geleia real e apitoxina (veneno de abelhas) no equilíbrio energético humano.  

4. APITOXINOTERAPIA: Método de aplicação, avaliação de alergenicidade da pessoa, 

anestesia do local de aplicação com gelo, aplicação da ferroada, evolução do 

reequilíbrio energético da pessoa 

5. Formação do Terapeuta:  

5.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

5.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

5.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

GARCIA, Ángela Pardo. Grupo Imaginador de Edições, ed. Descubra el poder de la miel 

2005 ed. Buenos Aires: [s.n.] ISBN 950-768-523-5. Consultado em 11 de junho de 2009 

LIMA, Ângela. Índice Terapêutico Fitoterápico. Petróplis – RJ: Ed. EPUB, 2008. 

Saúde, Ministério da. «Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas integrativas no 

SUS». portalms.saude.gov.br.  
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I. A TERAPIA 

As ervas aromáticas já eram utilizadas para fins religiosos, curativos ou estéticos no 

Egito, China, Índia, Grécia e Roma. A destilação de óleos essenciais de forma mais 

refinada e eficiente ocorreu em no século X, através de Avicena, um médico e filósofo 

árabe. Os alquimistas, no século XVI, acreditavam que o óleo essencial era a parte da 

planta responsável pela cura. 

O termo “aromaterapia” apareceu publicado pela primeira vez em 1937, num livro do 

químico francês René-Maurice Gattefossé.    

Os óleos essenciais são extraídos das flores, folhas, caule ou raízes das plantas, sendo 

depois diluídos noutro óleo ou em álcool. Os óleos podem ser aplicados diretamente na 

pele, pulverizados no ar, inalados ou diluídos na água do banho, e podem ser usados 

em conjunto com massagens como método de relaxamento.  

As fragrâncias dos óleos essenciais estimulam os nervos das narinas, enviando sinais 

à região do cérebro que controla a memória e as emoções.  

 

II. CONCEITO 

Aromaterapia é um ramo da fitoterapia que busca obter de forma integrada o equilíbrio 

físico, mental, emocional e espiritual através dos aromas e do uso de óleos essenciais, 

obtidos das plantas. A palavra "aromaterapia" vem dos termos gregos “aroma” = odor 

agradável + “therapeia” = tratamento 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas  

 

IV. INDICAÇÃO  

• Redução de sintomas de estresse e ansiedade 

• Para relaxar em períodos turbulentos 

• Melhorar a qualidade do sono 

• Aliviar certos tipos de dor, como as causadas por pedras nos rins e artrite 

• Amenizar os efeitos colaterais de certos tipos de tratamentos médicos 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos e História da Aromaterapia  

2. Os Óleos Essenciais 

3. Óleos Naturais e Óleos Sintéticos 

4. Métodos de Obtenção 
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5. Ação dos Óleos Essenciais 

6. Aplicação Fitoterápica dos Óleos Essenciais 

7. Relação entre os Aromas e os Chakras 

8. Relação entre os Aromas e as Personalidades 

9. Relação entre os Aromas e a Astrologia 

10. Formação do Terapeuta  

10.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

10.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

10.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

ANJOS, Tetrazini M. C. R. dos. Aromaterapia: terapia aplicada através dos óleos 

esseciais. São Paulo: Roka, 1996. 

KALY, Luanda. Aromaterapia: a magia dos aromas. 2.ed. São Paulo: Madras, 1963. 

LAVABRE, Marcel. Aromaterapia: a cura pelos óleos essenciais. São Paulo: Record 

Nova Era, [20—]. 

 

 

  



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  A R T E T E R A P I A   
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I. A TERAPIA 

Embora seja uma atividade milenar, a arteterapia só teve suas técnicas terapêuticas 

consolidadas no início do século XIX, pelo médico alemão Johann Reil. Ele cunhou um 

procedimento terapêutico, com finalidade psiquiátrica, onde se utilizou de formas 

artísticas, como desenhos, sons e textos. Posteriormente, estudos mais profundos 

encontraram conexões entre a arte e a psiquiatria.  

O célebre Jung também passou a trabalhar com a arte, como uma forma de atividade 

criativa que poderia expressar a personalidade do indivíduo. No Brasil, o psiquiatra 

Ulysses Pernambucano, no início do século XX, desenvolveu trabalhos que 

estimulavam a expressão artística dos pacientes. Hoje, a Arteterapia se desenvolveu 

bastante, estando introduzida em diversos campos e com a formulação, proposta pela 

União Brasileira das Associações de Arteterapia - UBAAT, de critérios mínimos que 

guiam a formação deste profissional. 

O exercício da Arteterapia deve ser fundamentado em diferentes referenciais teóricos, 

como os da psicanálise, da psicologia analítica, dentre outras técnicas vindas 

principalmente dos campos da psicologia, que considera essencial a compreensão do 

arteterapeuta sobre o que é o ser humano. 

 

II. CONCEITO 

A arteterapia é um procedimento terapêutico que funciona como um recurso que busca 

interligar os universos interno e externo de um indivíduo, por meio da sua simbologia. É 

uma arte livre, conectada a um processo terapêutico, transformando-se numa técnica 

especial, não meramente artística.  

É uma forma de usar a arte como um mecanismo de comunicação entre o profissional 

e o paciente, buscando uma produção artística a favor da saúde. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Pós-Graduação e Curso de Formação Livre – 160 a 360 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO  

• Expressão dos sentimentos que são difíceis de verbalizar 

• Desenvolvimento de habilidades de enfrentamento saudáveis 

• Exploração da imaginação e da criatividade 

• Melhora a autoestima e a confiança 

• Identificação e esclarecimento de preocupações 

• Aumento da capacidade de comunicação 

• Melhora as habilidades físicas 

• A arte diminui os níveis de estresse e de ansiedade 

• Motiva o exercício do pensamento e ajuda a refletir 

• Melhora a concentração, a atenção e a memória 
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V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Arte e Terapia  

2. A arte através dos tempos  

3. A arte como objeto de estudo 

4. Arteterapia: filosofia e conceito 

5. História da Arteterapia no Brasil e no mundo  

6. Os elementos práticos de representação e seus códigos morfológicos, simbólicos e 

subjetivos 

7. Estudos de mitos. 

8. Processos Criativos 

9. Psicologia Social 

10. Psicopatologias 

11. Formação do Terapeuta  

11.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

11.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

BARTHES, Roland. Aula. 5. ed. São Paulo: Cultrix, 1989.  

BELLO, Susan. Pintando sua alma: método de desenvolvimento da personalidade 

criativa. Rio de Janeiro: Wak, 2003.  

FISHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de janeiro: Guanabara, 1987.  

HEIDE, Paul Von Der. Terapia Artística. São Paulo: Antroposófica, 1987. 
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5.  A Y U R V E D A   
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I. A TERAPIA 

As primeiras referências ao que seria a base do Ayurveda vêm da civilização do Vale 

do Indo, na Índia, tendo como base de conhecimento à tradição oral dos Vedas (3.000 

a.C) e as escrituras sagradas. 

No período dos séculos II (a.C) ao VIII (d.C.), datam os três tratados que condensam o 

sistema ayurvédico: Caraka Samhita, Susruta Samhita e Astanga Hridayam, o último 

escrito séculos mais tarde que os outros. 

Já no século XVI, após guerras e tentativas de destruição, a ciência indiana é resgatada 

pelo imperador mongol Akbar, que ordenou sua compilação e permitiu que ela fosse 

preservada. 

A OMS – Organização Mundial da Saúde descreve sucintamente o Ayurveda, 

reconhecendo sua utilização para prevenir e curar doenças e, reconhece que esta não 

é apenas um sistema terapêutico, mas também uma maneira de viver. 

 

II. CONCEITO 

É considerada uma das mais antigas abordagens de cuidado do mundo e significa 

“Ciência ou Conhecimento da Vida”. Nascida da observação, experiência e do uso de 

recursos naturais para desenvolver um sistema único de cuidado, este conhecimento 

estruturado, agrega em si mesmo princípios relativos à saúde do corpo físico, de forma 

a não os desvincular, e considerando os campos energético, mental e espiritual. 

Os tratamentos ayurvédicos consideram a singularidade de cada pessoa, e utilizam 

técnicas de relaxamento, massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais 

(ásanas), pranayamas (técnicas respiratórias), mudras (posições e exercícios) e 

cuidados dietéticos.  

Para o ayurveda, indivíduo saudável é aquele que tem os doshas (humores) em 

equilíbrio, os dhatus (tecidos) com nutrição adequada, os malas (excreções) eliminados 

adequadamente, e apresenta uma alegria e satisfação na mente e espírito. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre e Pós-Graduação - mínimo 360 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO 

• Cirurgia geral (salya)  

• Doenças da cabeça e pescoço, inclui oftalmologia e otorrinolaringologia (salakya)  

• Medicina interna ou clínica médica (kayacikitsa) 

• Psiquiatria e doenças de causas sobrenaturais (bhutavidya) 5. Ginecologia, 

obstetrícia e pediatria (kaumarabhrtya)  

• Toxicologia e envenenamento por animais peçonhentos (agadatantra)  

• Terapia de rejuvenescimento (rasayana tantra)  



 

 21 

• Terapia dos afrodisíacos (vajikaranatantra) 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Histórico. Filosofia Hindu. Pancha Bhutas. Doshas. Dhatus. Malas. 

2. Ayurveda e a Mente. Doshas e Maha Gunas, Semiologia: Leitura do Desequilíbrio. 

3. Alimentação e Digestão. Os seis Sabores, Dieta de Equilíbrio dos Doshas. 

Condimentos. Dravya Guna. Introdução a Fitoterapia e Plantas Medicinais. 

4. Óleos Vegetais e Massoterapia Ayurveda - Abhyanga, Shiroabhyanga, Shiropichu, 

Shirovasti, Shirodhara. 

5. Estudo da Terapia dos Pontos Marmas e Terapia Udwartana. 

6. Tratamentos Externos - Pinda e Bastis Externos. 

7. Fitoterapia e Plantas Medicinais. 

8. Fitoterapia e Medicamentos do Ayurveda. 

9. Processo do adoecimento e abordagem terapêutica segundo o Ayurveda 

10. Purva Karma e Pancha Karma, Rasayanas e Vajikaranas, Snehana e Swedana, 

Shirodhara. 

11. Formação do Terapeuta:  

11.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

11.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

ATREYA. Os Segredos da Massagem Ayurvédica. Editora Pensamento, 2000. 168p 

CARNEIRO, D. M. Ayurveda – Saúde e Longevidade. Goiânia. Editora UFG, 2007. 

LAD, V. Ayurveda A Ciência da Autocura. Um guia prático. São Paulo. Ground, 2012. 

ROCHA, A. M. Estudo Comparado dos Textos Clássicos do Ayurveda. Tese de 

doutorado. UFRJ, 2009. 

ROCHA, A. M.. A tradição do Ayurveda. Rio de Janeiro, Editora Águia Dourada. 2010. 
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6.  B I O D A N Ç A   
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I. A TERAPIA  

Utilizando fundamentos da biologia, da antropologia e da psicologia, a Biodança se 

define oficialmente como um sistema de integração afetiva, de renovação orgânica e de 

reaprendizagem das funções originais da vida.  

O "Sistema Biodança" foi criado nos anos 1960 pelo antropólogo e psicólogo chileno 

Rolando Toro Araneda. Em 1964, Rolando iniciou as primeiras experiências de danças 

com doentes mentais internados no hospital psiquiátrico de Santiago. 

Inicialmente, o seu sistema tinha o nome de "psicodança". Atualmente, se encontra 

difundido em diversos países, incluindo países da América Latina, Europa, Canadá, 

Japão e África do Sul. 

 

II. CONCEITO 

Biodança é a prática expressiva corporal que promove vivências integradoras por meio 

da música, do canto, da dança e de atividades em grupo, visando restabelecer o 

equilíbrio afetivo e a renovação orgânica, necessários ao desenvolvimento humano. 

Utiliza exercícios e músicas organizados que trabalham a coordenação e o equilíbrio 

físico e emocional por meio dos movimentos da dança, a fim de induzir experiências de 

integração, aumentar a resistência ao estresse, promover a renovação orgânica e 

melhorar a comunicação e o relacionamento interpessoal. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO 

• Oferece condicionamento físico cardiovascular. 

• Trabalha as inibições e a timidez. 

• Oferece momentos de sensibilização musical. 

• Proporciona desenvolvimento mental e emocional. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Definição e Modelo Teórico da Biodança  

2. Conceitos Estruturais da Biodança  

3. Estudo Diferencial entre Biodança e outros Sistemas Terapêuticos 

4. Biodança no Contexto das Terapias 

5. Expressão Genética, Co-fatores, Regressão no Modelo Teórico da Biodança 

6. Definição De Vivência e Prioridade Das Vivências na Biodança 



 

 24 

7. Características, fisiologia e embriologia Das Vivências  

8. Aspectos Biológicos, Fisiológicos e Psicológicos da Biodança  

9. Antecedentes Psicológicos da Biodança: Freud, Jung, Reich, Lacan, Bachelard, 

Fornari, Rogers, Hillman. 

10. Psicoterapia e Expressão das Emoções pelo Choro e Sorriso  

11. Mecanismos de Ação da Biodança  

12. Aplicações e Extensões da Biodança  

13. A Música e a Estruturação da Parte Vivencial  

14. Formação do Terapeuta  

14.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

14.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

14.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

GARAUDY, R.. Dançar a Vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

TORO, R. Biodanza. (M. Tápia, trad.). São Paulo: Editora Olavobrás, 2002. 
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7.  B I O E N E R G É T I C A  
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I. A TERAPIA 

A análise bioenergética, criada e desenvolvida a partir de 1953 por Alexander Lowen, 

tem suas raízes nos fundamentos teóricos de Wilhelm Reich - discípulo de Freud, que 

se destacou por suas obras psicanalíticas e suas pesquisas pioneiras nas aulas de 

biologia, física, política e antropologia. De acordo com Reich e Lowen, a história de cada 

indivíduo está armazenada na estrutura do corpo.  

Todas as experiências vividas, o impacto das relações da primeira infância e os traumas 

físicos e emocionais são armazenados e contidos no corpo na forma de padrões de 

tensão muscular crônica.  

 

II. CONCEITO 

Visão diagnóstica que, aliada a uma compreensão etiológica do sofrimento / 

adoecimento, adota a psicoterapia corporal e os exercícios terapêuticos em grupos, por 

exemplo, os movimentos sincronizados com a respiração. A bioenergética, também 

conhecida como análise bioenergética, trabalha o conteúdo emocional por meio da 

verbalização, da educação corporal e da respiração, utilizando exercícios direcionados 

a liberar as tensões do corpo e facilitar a expressão dos sentimentos. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre e Pós-Graduação – 160 a 360 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

A base fundamental da Bioenergética é de que as ocorrências da mente refletem no 

corpo físico, pois os sentimentos afetam a maneira de pensar e vice-versa.   

A quantidade de energia que uma pessoa tem, e como usa determina o modo de como 

responder às situações da vida  

Com base nestes fundamentos a análise bioenergética oferece ao terapeuta um 

instrumento adicional ao trabalho analítico, por meio do uso de exercícios e técnicas 

que permitem ao cliente alcançar profunda compreensão de seus estados emocionais, 

liberam padrões de tensão e atua na a forma de se relacionar consigo mesmo e com o 

mundo.  

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Noções de Psicanálise;   

2. Análise do caráter - Wilhelm Reich;  

3. Teoria de Análise Bioenergética Psicossomática;   

4. Teoria do Trauma;  

5. Espontaneidade e Controle;   
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6. Respiração  

7. Formação do Terapeuta 

7.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

7.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

7.3 Prática Terapêutica – mínimo 40 horas  

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

COTTA. S. A. M - O Alojamento da Psique no Soma, segundo Winnicott, 2003,  

DIssertação de mestrado. Pvc - São Paulo  

BEZERRA, D, da R. Analise Bioenergetica, Natal. EDURRN da FRU, 2002.  

LOWEN. A - Bioenergetica - São Paulo Summus - 1975- 1982.  

KELEMAN, S - Anatomía emocional. 2 ed. São Paulo: summus - 1992. REICH, W. 

Analise do carater. São Paulo - Martins Fontes - 1953  
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8.  C O N S T E L A Ç Ã O   F A M I L I A R  
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I. A TERAPIA 

A Constelação Familiar foi desenvolvida nos anos 80 pelo psicoterapeuta alemão Bert 

Hellinger, que defende a existência de um inconsciente familiar – além do inconsciente 

individual e do inconsciente coletivo –, atuando em cada membro de uma família. 

Denomina “ordens do amor” as leis básicas do relacionamento humano – a do 

pertencimento ou vínculo; a da ordem de chegada ou hierarquia; e a do equilíbrio – 

que atuam ao mesmo tempo, onde houver pessoas convivendo.  

Segundo Hellinger, as ações realizadas em consonância com essas leis favorecem 

que a vida flua de modo equilibrado e harmônico; quando transgredidas, ocasionam 

perda da saúde, da vitalidade, da realização, dos bons relacionamentos, com 

decorrente fracasso nos objetivos de vida.  

A Constelação Familiar é uma terapia breve que pode ser feita em grupo, durante 

workshops, ou em atendimentos individuais, abordando um tema a cada encontro. 

 

II. CONCEITO 

Método psicoterapêutico de abordagem sistêmica, energética e fenomenológica, que 

busca reconhecer a origem dos problemas e/ou alterações trazidas pelo usuário, bem 

como o que está encoberto nas relações familiares para, por meio do conhecimento 

das forças que atuam no inconsciente familiar e das leis do relacionamento humano, 

encontrar a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, criando condições para que a 

pessoa reoriente o seu movimento em direção à cura e ao crescimento.  

Vale dizer, a Constelação Familiar pode ser entendida como uma terapia dos estados 

profundos de consciência, que trabalha com nosso inconsciente profundo, de forma 

pessoal e coletiva, sempre sob a ótica de nossas relações familiares, para 

compreender como elas nos moldam. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre e Pós-Graduação – 160 a 360 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO  

A Constelação Familiar serve para analisar a família ou o grupo desse indivíduo e buscar 

a raiz desse comportamento, que pode ser reflexo de uma situação tão traumática para 

sua família que perpetuou-se através das gerações 

As constelações familiares têm ganhado muita força no campo das terapias emocionais. 

Em uma única sessão é possível obter resultados claros e resolver questões que muitas 

vezes atormentavam alguém há anos, mas não podiam ser percebidas pelo consciente. 

Dentre seus benefícios estão:  

• a clareza para enxergar as coisas desde outra perspectiva, como se você fosse 

tirada do olho do furacão e pudesse ver os problemas de fora. 
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• alívio emocional, por saber melhor por onde começar a resolver os problemas 

identificados; 

• resolução de conflitos dentro da família. Como mencionamos, é possível 

restabelecer as leis familiares, entrando novamente em sintonia com a família. 

• resolução de problemas no meio jurídico, por exemplo, em casos que chegam na 

vara de família. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História e Conceito 

2. O Pensamento Sistêmico  

3. Mudança Epistemológica e Introdução ao Pensamento Sistêmico  

4. Técnicas de Atendimento Individual e em Grupo  

5. Ordens do Amor - Pais e Filhos - Relacionamento Afetivo - Ordens da Ajuda  

6. PNL e Constelação Sistêmica  

7. Psicoterapia de Grupos   

8. Psicoterapias  

9. Terapias Pós-Modernas - Perspectiva Multidisciplinar 

10. Formação do Terapeuta.  

10.1 Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

10.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

10.3 Prática Terapêutica – mínimo 40 horas  

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

FRANKE, Ursula. Quando fecho os olhos vejo você, as constelações familiares no 

atendimento individual. Patos de Minas, Atman, 2006. 

FRANKE-GRICKSCH, Mariane. Você é um de nós-, percepções e soluções sistêmicas 

para professores, pais e alunos. Patos de Minas, Atman, 2005. 

HELLINGER, Bert. Ordens do amor, um guia para o trabalho com constelações 

familiares. São Paulo, Cultrix, 2003. 

HELLINGER, Bert. No centro sentimos leveza-, conferências e histórias. São Paulo, 

Cultrix, 2004. 

HELLINGER, Bert. O essencial é simples-, terapias breves. 2 ed. Patos de Minas, 

Atman, 2006. 

HELLINGER, Bert & ten HÕVEL, Gabrielle. Constelações familiares-, conversas sobre 

emaranhamentos e solução. São Paulo; Cultrix, 2001. 
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SCHNEIDER, Jakob & GROSS Brigite. Ah! Que bom que eu sei! A visão sistêmica nos 

contos de fadas. Patos de Minas, Atman, 2005. 

SHELDRAKE, Ruppert. A sensação de estar sendo observado. São Paulo, Cultrix, 

2004. 
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9.  C R O M O T E R A P I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 33 

I. A TERAPIA  

A Cromoterapia faz parte das terapias naturais, também chamadas de integrativas e 

complementares, holísticas, alternativas, entre outras denominações, e está presente 

praticamente em todos os sistemas de Medicinas Tradicionais. 

Está incluída entre as terapias naturais reconhecidas e recomendadas pela OMS - 

Organização Mundial de Saúde, desde 1976, de acordo com a Conferência 

Internacional de Atendimentos Primários em Saúde de 1962, em Alma-Ata. Essa relação 

foi ratificada pelo OMS em 1983, através do Diretor Geral da World Health Organization 

- OMS, Dr. Halfdan Mahler, e pelo Diretor do Programa de Medicinas Tradicionais da 

OMS, Dr. Robert Bannerman.  

No Egito, os sacerdotes-médicos tratavam os doentes com cores, utilizando-se de flores 

e pedras preciosas. Tinham também aposentos especialmente construídos com suas 

janelas orientadas para receber a luz do sol em horários determinados.  

Na China, doenças como a varíola, escarlatina e o sarampo eram tratados com 

vermelha, filtrando com tecidos a luz do sol que adentrava ao aposento e enrolava o 

doente com ataduras vermelhas. 

Os Hindus foram os que mais utilizaram a ainda utilizam as cores em seu sistema de 

cura – a Medicina Ayurveda, onde se utilizam vários métodos de aplicação da 

Cromoterapia, a qual visa restaurar o equilíbrio da saúde do homem através do uso 

terapêutico das cores.  

Considerando que tosas as substâncias existentes emanam um padrão vibratório 

próprio, e que a doença nada mais é do que o desvio desse padrão vibratório 

harmoniosos, a cor é um dos métodos mais puros e diretos para restabelecer essa 

harmonia.  

 

II. CONCEITO 

A cromoterapia consiste na utilização das cores para curar e restaurar o equilíbrio físico 

e emocional do paciente. A palavra tem origem no grego "khrôma" que significa "cor".  

As cores emitem uma frequência vibratória, ou seja, a emissão de energia produzindo 

estímulos diferentes ao organismo. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre e Pós-Graduação – 160 a 380 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO  

• Alívio dos sintomas de determinada doença através da cor absorvida pelo corpo; 

• Melhoria do bem-estar físico e mental; 

• Diminuição do cansaço físico; 

• Diminuição dos transtornos do sono; 



 

 34 

• Auxílio no tratamento de dores de cabeça; 

• Estimulação do Sistema Nervoso Central; 

• Melhora do funcionamento do coração; 

• Melhora da circulação sanguínea. 

Entre as doenças tratadas com a cromoterapia estão a anemia, a depressão, ansiedade, 

insônias, problemas digestivos, bronquite, asma, conjuntivite, dor de garganta, febre, 

falta de apetite, entre outros. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da Cromoterapia 

2. Fundamentos Científicos   

3. As Cores  

4. Aplicação das Cores  

5. Técnicas  

6. Formação do Terapeuta 

6.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

6.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

6.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

ARMOND, Edgard. - Psiquismo e cromoterapia. Editora Aliança 

HARTMAN, Jane E. – Radiônica e Radiestesia. Manual de Trabalho com Padrões de 

Energia. Editora Pensamento Ltda. 

SOPHIA, Moriel. Cromoterapia – Qualidade das cores & técnica de aplicação. Roca 

Ltda. 

TEIXEIRA, Eduardo. Dinâmica da luz e das cores e cromoterapia. Série cursos e 

palestras Vol. 1. Edições Crisol.  

WILLS, Pauline – Manual de Cura pela Cor. Editora Pensamento Ltda. 

WILLS, Pauline. Manual de reflexologia e cromoterapia. A cura através das cores. 

Editora Pensamento-Cultrix Ltda. 

WILLS, Pauline. O uso da cor no seu dia a dia. Manual prático. Editora Pensamento 

Ltda. 

WYDRA, Nancilee. – FENG SHUI. O Livro da Soluções. Editora Pensamento Ltda. 
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10.  D A N Ç A   C I R C U L A R   
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I. A TERAPIA 

As Danças Circulares têm sido utilizadas por diversos povos para celebrar a vida em 

todas as suas fases – nascimento, casamento, morte, plantio, colheita, mudança das 

estações, e assim por diante. Desde o início, o círculo teve relação direta com o 

movimento por ser um símbolo universal, em que o uso de algum elemento ou objeto 

pudesse representar o espaço da comunidade. 

O movimento de Danças Circulares, que chegou ao Brasil em 1984, teve sua origem 

em 1976, quando o bailarino e professor de dança clássica Bernhard Wosien levou uma 

coletânea de danças para a Comunidade de Findhorn (Escócia), mais tarde “batizada” 

de Danças Circulares Sagradas porque resgatava muito mais do que simples passos – 

trouxe a simbologia sagrada de cada tradição e de cada povo.  

Irreverente, Bernard teve muito contato com estudiosos e artistas envolvidos na 

linguagem do movimento, sempre com foco no papel da dança na educação. Nomes 

como Isadora Duncan e Klauss Vianna tiveram influência sobre seu trabalho. 

 

 

II. CONCEITO 

Dança Circular é uma dança em roda, que reúne vários tipos de danças, ritmos, tudo 

adaptado à roda. Chamada também como dança dos povos, é uma dança terapêutica, 

integrativa, alegre, traz novas percepções internas, se desenvolve no âmbito cognitivo, 

emocional, físico e espiritual. Através do círculo, das mãos dadas, do movimento, do 

propósito, dos símbolos, das danças e das músicas essa prática ajuda a integrar as 

várias dimensões do ser.    

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

• Desenvolvimento do autoconhecimento 

• Desenvolvimento do conhecimento do outro 

• Domínio do próprio corpo  

• Experiência harmoniosa, inspiradora, integrada e agradável.  

• Respeito ao próximo e suas diferenças, e por isso ela também vem sendo utilizada 

para o desenvolvimento de equipes em empresas. 

• Oportunidade de movimentar o corpo.  

• Experiência de pertencimento, acolhimento, conexão consigo e com o grupo, alegria 

e plenitude. 

 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História das Danças Circulares 
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2. Significados e Simbologias da Dança  

3. Didática do Ensino da Dança Circular 

4. Dança como Meditação 

5. Formação do Terapeuta 

5.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

5.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

5.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

DUBNER Débora. O Poder da Dança Circular Terapêutico e Integrativo - 2015  

JEFFERIES Richar Bryant e Lynn Frances. Dança Circular Sagrada e os Sete Raios – 

Editora TRIOM. 2004 - SP/Brasil. 

WOSIEN Maria Gabriele. Dança Sagrada, Deuses, Mitos e Ciclos – Editora TRIOM. 

2002 SP/ Brasil.  
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11. F L O R A I S  
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I. A TERAPIA 

O médico inglês Edward Bach foi quem, na era moderna, constatou que determinadas 

flores têm propriedades vibracionais semelhantes às da alma humana em equilíbrio e 

formulou o sistema de remédios florais para restabelecer a saúde de forma natural, 

utilizando as propriedades curativas das flores. 

Dr. Bach criou técnicas de impregnação e conservação das propriedades vibracionais 

das flores em água cristalina, transformando-as em ‘essências-mães’. Essas qualidades 

energéticas se assemelham ao nosso psiquismo, que é a energia em diferentes 

manifestações. Temos então energia curando energia.  

A terapia floral utiliza apenas as flores na preparação das essências. A essência é 

utilizada muito diluída, não tendo matéria física suficiente para ter efeito farmacológico. 

As essências florais nunca são tóxicas, pois têm natureza vibracional. Elas têm o 

potencial de desenvolver a consciência e a personalidade do paciente. Este poderá se 

tornar um agente de sua própria cura, à medida que adquire uma compreensão mais 

profunda das causas emocionais de sua doença. 

Desde a descoberta das essências florais e a sistematização da terapia floral feita pelo 

Dr. Bach, na década de 1930, milhões de pessoas foram beneficiadas pelo seu uso. A 

terapia floral é hoje reconhecidamente uma forma terapêutica e uma ciência bem 

fundamentada e sistematizada, que proporciona reequilíbrio emocional, mental e 

comportamental para as pessoas, de forma simples, precisa e suave. Após a Criação e 

sistematização das Essências pelo Dr. Bach, outros sistemas foram sendo criados, pois 

cada ser humano deverá ser tratar com as flores nativa da sua terra de origem e local 

aonde está vivendo. 

 

II. CONCEITO 

Os florais de Bach são essências energéticas extraídas das flores, possuem como 

objetivo transformar estados emocionais e mentais negativos em positivos através da 

“lei dos opostos” denominado por Bach, sendo assim, podemos afirmar que a tristeza 

pode ser substituída pela alegria, o medo pela coragem etc. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

• Estresse 

• Depressão 

• Ansiedade 

• Síndrome do Pânico 

• Desespero 

• Fadiga 
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• Cansaço Mental 

• Tristeza 

• Insegurança 

• Ódio 

• Mágoas 

• Indecisão 

• Ciúmes 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Pesquisa e filosofias dos sistemas florais 

2. Conhecimento de arquétipos psicológicos 

3. Anatomia e Fisiologia dos corpos sutis 

4. Estudo das Essências  

5. Utilizações específicas 

6. Modo de Administração  

7. Formação do Terapeuta  

7.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros  

7.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

7.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

BACH, Edward. Os remédios florais do Dr. Bach.  

SCHEFFER, Mechthild. Terapia Floral do dr. Bach – Teoria e Prática.    

MONARI, Carmem. Participando da Vida com os Florais de Bach – Uma Visão 

Mitológica e Prática. 

WEEKS, Nora. As descobertas Médicas de Edward Bach Médico.  

SANTOS, Maria C. N. Godinho. Essências Florais e Cura das Doenças – Florais de 

Bach, Florais de Minas e Florais da Austrália.  

WHITE, Ian. Essências Florais Australianas, Ian White; Tradução de Ruth Lenz  César 

– 1. Edição – Sâo Paulo; TROIM, 1993. 

ARNT. Rosângela. Sistema floral de ação Quântica. Modulando a Vida com Florais.  

 

 

 



 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  G E O T E R A P I A  
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I. A TERAPIA 

A Geoterapia ou Terapia com Argilas, como medicamento, é feita desde a Pré-História, 

sendo tão antiga quanto a própria humanidade. Em consequência da larga distribuição 

de argila na natureza e de seu potencial terapêutico ilimitado, elas foram as primeiras 

a serem exploradas.  

Algumas religiões monoteístas concordam que Deus criou o homem do barro, 

soprando sua respiração e dando-lhe vida, como afirma em Gênesis II, da Bíblia 

Sagrada.  

Há indícios de que o homo erectus e homo neanderthalensis faziam uma mistura 

utilizando ocres, água e diferentes tipos de lamas, para curar feridas e aliviar irritações. 

Possivelmente faziam isso imitando os animais.  

Instintivamente, ao perceberem que seu organismo sofre alguma alteração, ou está 

debilitado por algum motivo, os animais silvestres têm o costume de banhar-se na 

lama.  

As mais antigas fontes médico-farmacêuticas escritas são provenientes precisamente 

das civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Na Mesopotâmia (3.000-2.000 a.C), em 

umas das muitas placas de argila descobertas em Nippur (2.500 a.C), há referência 

de 125 fármacos de natureza mineral, entre eles nitrato de potássio e cloreto de sódio. 

A argila era utilizada para tratar feridas e na contenção de hemorragias.  

Hipócrates (460-377 a.C.), médico grego tido como o "Pai da Medicina", considerava 

que apenas a natureza é capaz de curar doenças e manter o ser humano saudável. 

Entre todos os métodos terapêuticos recomendados por Hipócrates para cuidar da 

saúde estavam: dietas, banhos, sol, água e desintoxicação. A argila e outros recursos 

minerais incluíam-se nesses processos. Utilizava a argila como forma de tratamento e 

ensinava seus alunos sobre a maneira adequada para utilizá-la. 

 

II. CONCEITO 

Consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, assim como pedras e 

cristais (frutos da terra), com objetivo de amenizar e cuidar os desequilíbrios físicos e 

emocionais por meio dos diferentes tipos de energia e propriedades químicas desses 

elementos.  

A geoterapia, por meio de pedras e cristais como ferramentas de equilíbrio dos centros 

energéticos e meridianos do corpo, facilita o contato com o Eu Interior e trabalha 

terapeuticamente as zonas reflexológicas, amenizando e cuidando de desequilíbrios 

físicos e emocionais. A energia dos raios solares ativa os cristais e os elementos, 

desencadeando um processo dinâmico e vitalizador capaz de beneficiar o corpo 

humano. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas.  



 

 43 

IV. INDICAÇÃO  

1. Uso Externo  

• Anti-inflamatório 

• Analgésico 

• Cicatrizante 

• Regulador orgânico 

• Tonificador 

• Vitalizante 

• Refrescante 

 

2. Uso Interno 

• Anti-inflamatório 

• Cicatrizante 

• Absorvente (combate gases intestinais) 

• Desintoxicante 

• Vermífugo 

• Normalizador da digestão e da excreção 

• Antidiarreico e obstipante 

• Analgésico (cólicas) 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História e Conceitos  

2. Terminologia geoterápica 

3. Formação da Litosfera  

4. Técnicas, Procedimentos e Métodos de Aplicação  

5. Compressas, cataplasmas, banhos e máscaras. 

6. Formação do Terapeuta 

6.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

6.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

6.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

BONTEMPO, Márcio. Medicina Natural. São Paulo: Nova Cultura, 1994. 

CARVALHO, Daniella K.; PINTO, Vera M. A. F., Geoterapia. In: Manual de Práticas 

Naturais do Serviço Integrado de Saúde – SAIS, Unisul. Material não publicado. 

DEXTREIT, Raymond. A Argila que cura: uma via da medicina natural. Lisboa: ITAU. 
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GEOVANINI, Telma. Utilização de argila nos cuidados de enfermagem. In: Enfermagem 

Brasil. Maio/Junho, 2005. 

MARTINS, Ediane M.; MEDEIROS, Graciela M da Silva. Geoterapia: a terapia da argila. 

Apostila do Curso de Naturologia da Unisul. Material não publicado. 

MEDEIROS, Graciela M. da Silva de. Geoterapia: teorias e mecanismos de ação: um 

manual teórico-prático. Tubarão: Unisul, 2007.  
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13.  H I P N O T E R A P I A 
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I. A TERAPIA 

Existem registros da utilização do transe hipnótico em civilizações muito antigas como 

Egípcia e Gregra, mas a Hipnose começou a ser mais desenvolvida e pesquisada 

cientificamente a partir de Franz Anton Mesmer (1734-1815).  

Mesmer estudou filosofia, teosofia, direito, música, astrologia, medicina, foi a primeiro a 

tirar do contexto religioso e trazer a Hipnose para o conhecimento científico em meados 

de 1759. Ele apresentou uma tese sobre a influência do astros no organismo das 

pessoas, dando o nome de fluído universal. Mesmer foi o criador da teoria do 

magnetismo animal.  

No Brasil, a hipnose de palco ou para entretenimento chegou a ser proibida pelo Decreto 

nº 51.009, de 22 de julho de 1961. Porém, esse decreto foi revogado posteriormente. 

Assim, todos os profissionais que aprenderam as técnicas de hipnoterapia, e cada qual 

em sua área específica de atuação, podem utilizar esta técnica sem nenhuma restrição.  

O primeiro Conselho Federal a reconhecer a hipnose como ferramenta de tratamento, 

de forma cientifica, foi o de Odontologia, através da Resolução 185-93 (1993), seguido 

pelo Conselho Federal de Medicina, através do parecer 42-1999, depois veio o 

Conselho Federal de Psicologia – Resolução 013-2000 e por último do Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Conffito) – resolução 380-2010.  

 

II. CONCEITO 

Segundo a atual definição pela Associação Americana de Psicologia, Hipnose é um 

estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, 

caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental 

(teorias de estado) ou um tipo de comportamento (teorias de não-estado) usualmente 

induzidos por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente 

composto de uma série de instruções preliminares e sugestões.  

Hipnoterapia é o uso terapêutico da hipnose, ou o tratamento de uma doença com o uso 

de técnicas hipnóticas. É uma psicoterapia que facilita a sugestão, a reeducação ou a 

análise por meio da hipnose. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre - mínimo 160 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO  

A Hipnose pode ser empregada em todos os campos das atividades humanas, seja na 

educação, em todas as áreas da saúde, nos desportes, na criminalística e nos recursos 

humanos em geral, a hipnose é apenas uma ferramenta para trabalhar a mente humana, 

não é específica ou exclusiva de uma única área”. A legislação do Brasil não restringe 

o uso da hipnose apenas a médicos, odontólogos e psicólogos. 
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Atua com benefícios:   

• Autoconhecimento e autocontrole 

• Obesidade 

• Alcoolismo e tabagismo 

• Ansiedade e stress 

• Memorização 

• Controle de dores físicas e emocionais. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História e Conceitos 

2. A Memória Cerebral 

3. A Memória Corporal 

4. A Memória Extra Cerebral 

5. Trauma e o DSM 5 e o CID 10 

6. Modelos de Terapias Regressivas 

7. A Regressão, a Ressignificação e a Progressão 

8. As Dificuldades Éticas nas Terapias Regressivas 

9. Scripts Hipnoterápicos para T.R. 

10. Ressignificação de Memórias Traumáticas Profundas RMTP 

11. Formação do Terapeuta 

11.1 Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

11.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3. Prática Terapêutica – mínimo 80 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

ERICKSON,Milton H.-1983- Healing in Hypnosis – Vol. INew York, Irvington  Publishers, 

Inc. Abordagem estratégica ericksoniana e seus efeitos no corpo. 

LOPES, Leon. Sugestões que curam: a hipnose como recurso terapêutico em saúde 

mental. Monografia de Graduação em Psicologia. Universidade de Fortaleza - UNIFOR, 

2003. (http://www.comportamento.net/artigos/monograf.htm, acesso em 2005.07.18). 

OSMARD Andrade Faria - Hipnose e Letargia - Osmard Andrade Faria - 1959 

WHITE, John (Org.). O mais elevado estado da consciência. São Paulo (SP), Brasil: 

Cultrix-Pensamento, 1997. 
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14.  H O M E O P A T I A  
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I. A TERAPIA 

A palavra homeopatia – homoios, semelhante; pathos, doença -, é uma terapia criada 

no século XVIII, por Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico, químico e 

pesquisador alemão.  

Desiludido com a medicina convencional, Hahnemann a abandona e passa a viver das 

traduções de textos científicos, uma vez que ele era poliglota. As obras traduzidas 

valeram-lhe de subsídios para pesquisas sobre substâncias diversas, das quais ele 

extraiu informações abundantes sobre seus atributos farmacológicos e toxicológicos. 

Hahnemann realizou várias experiências com estas substâncias em si mesmo, guiado 

por uma profunda intuição, depois nos parentes e amigos, todos gozando de plena 

saúde. Prosseguindo suas pesquisas, alcança a um princípio fundamental - similia 

similibus curantur, ou seja, “os semelhantes curam-se pelos semelhantes”. 

Basicamente, esta terapêutica baseia-se na administração de doses mínimas de um 

medicamento que, em pessoas com o organismo equilibrado, aplicados em porções 

maiores, provocariam os mesmos sintomas apresentados pelo paciente. 

Acredita-se que os enunciados gerais da homeopatia foram elaborados por Hipócrates 

há pelo menos 2.500 anos. É também de Hipócrates os dois postulados fundamentais 

da homeopatia: similia similibus curantur e Contraria contrariis curantur – 

respectivamente “os semelhantes curam-se pelos semelhantes” e “contrários são 

curados por contrários”. 

No Brasil a homeopatia chegou em 1840, pelas mãos do médico francês Dr. Benoit 

Jules Mure ou Bento Mure. Muitos dos recursos de que a homeopatia se valia eram 

importados da Europa. 

 

II. CONCEITO 

Homeopatia é um método de tratamento que consiste na administração de doses 

mínimas do medicamento ao doente para evitar a intoxicação e estimular a reação 

orgânica. É considerada um tipo de terapia de tratamento liberada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como uma medicina alternativa e complementar, para quase 

todos os tipos de doenças físicas e psicológicas. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Graduação, Extensão Universitária, Pós-Graduação, Especialização ou de 

Formação Livre – 480 a 1.200 horas  

 

IV. INDICAÇÃO  

• Alergias 

• Entorse de tornozelo 

• Bronquite 

• Infecções de ouvido 
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• Fibromialgia 

• Vertigem 

• Gripe 

• Osteoartrite 

• Síndrome pré-menstrual 

• Sinusite 

• Dentre outras  

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da Homeopatia  

2. Campos adoecedores: miasmas 

3. Escalas de diluição: DH, CH, LM, K, FC 

4. Identificação de: efeitos, agravamentos, exonerações, patogenesias, metástase 

mórbida 

5. Ensinamentos Clássicos  

8. Transtornos psíquicos 

9. Transtornos emocionais 

10. Matéria médica  

11. Formação do Terapeuta:  

11.1 Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

11.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3 Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

HAHNEMANN Samuel. Organon da arte de curar. São Paulo: Robe Editorial, 

1996.248p. 

L. TYLER, Margareth. Curso de Homeopatia. Rio de Janeiro: Luz Menescal Editores, 

1999. 

NASH, Eugene. Terapêutico Homeopático. Rio de Janeiro: Luz Menescal Editores, 

1999. 
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15.  I M P O S I Ç Ã O   D E   M Ã O S   
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I. A TERAPIA 

Há milhares de anos, a cura por imposição das mãos vem sendo praticada em todo o 

planeta.  

Na Igreja Católica, desde a Igreja primitiva até os dias de hoje e especialmente 

regulamentado no Concílio de Trento, o ato de imposição das mãos permanece sendo 

utilizado nas ordenações. 

A imposição de mãos é um gesto sacramental, referido no Novo Testamento da Bíblia 

pelo qual, os apóstolos de Cristo ministravam curas e ordenavam os fiéis como os novos 

missionários, diáconos, presbíteros, pastores e bispos.  

O escritor Estrich (2007), ao citar o pesquisador Franz Mesmer, revela que no final do 

século XVIII ele levantou a hipótese de que durante a imposição das mãos havia um 

intercâmbio de energia vital sutil de natureza magnética entre curador e paciente. 

Em estudos mais recentes, utilizando detectores magnéticos ultrassensíveis, constatou 

a ocorrência de aumentos, pequenos, porém mensuráveis, no campo magnético emitido 

pelas mãos do curador durante o processo de cura. 

Assim, embora as energias curativas produzidas pela imposição das mãos sejam 

realmente de natureza magnética, e alguns de seus efeitos sobre os sistemas biológicos 

assemelhem-se qualitativamente àqueles causados por campos magnéticos de alta 

intensidade, elas são extremamente difíceis de detectar com os aparelhos de 

mensuração convencionais. 

Pesquisas da Dra. Dolores Kriger demonstraram que as energias dos curadores podiam 

aumentar os níveis de hemoglobina nos pacientes, um fenômeno semelhante ao 

aumento no conteúdo de clorofila em plantas tratadas por um curador.  

Esse foi um dos primeiros parâmetros utilizados para efetuar mensurações bioquímicas 

quantitativas em Seres Humanos com o propósito de detectar os efeitos das energias 

curativas. 

 

II. CONCEITO 

Prática terapêutica secular que implica um esforço meditativo para a transferência de 

energia vital, por meio das mãos, com intuito de reestabelecer o equilíbrio do campo 

energético humano, auxiliando no processo saúde-doença.  

A cura por imposição das mãos poderia ser descrita de forma mais precisa como cura 

magnética. Ela é realizada com as mãos do curador bem próximas do paciente e seus 

efeitos tendem a se manifestar principalmente nos níveis físico-etérico de reequilíbrio.  

De modo oposto, a cura espiritual atua não apenas nos níveis físico e etérico como 

também contribui para o reequilíbrio dos níveis das funções energética, astral, mental e 

de outros níveis superiores.  

A energia, na forma de um campo magnético invisível, passa através do sangue, ossos 

e tecidos, tão facilmente quanto à energia da luz passa através de uma chapa de vidro. 
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III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

O objetivo da imposição de mãos é manipular as energias para canalizá-las nos centros 

de força do paciente – os Chakras – localizados em determinados locais do corpo. 

• Redução do estresse 

• Tratamento de doenças 

• Bem-estar físico e mental  

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da Bioenergia 

2. Como a Energia atua em nós 

3. Transformações e efeitos da bioenergia 

4. Auto aplicação 

5. Aplicação em outras pessoas 

6. Anatomia Sutil - Chacras e corpo de energia 

7.  Bioenergia em animais, plantas, alimentos 

8. Meditação, Visualização e Respiração 

9. Defesa Psíquica e Energética 

10. Metafísica da Saúde 

11. Como acontecem as Curas 

12. Formação do Terapeuta  

12.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

12.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

12.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

BRADEN, Greg. O Efeito Isaias. Ed. Cultrix 

BRENNAN, Bárbara Ann. Mãos de Luz e Luz Emergente. Ed. Cultrix.  

GERARD, Robert V. Mude o seu DNA, mude sua Vida. Ed. Cultrix.  
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16.  M E D I C I N A    

A N T R O P O S Ó F I C A  
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I. A TERAPIA 

A Medicina Antroposófica se baseia nos métodos e nos resultados cognitivos da 

Antroposofia.  A Antroposofia foi estabelecida por Rudolf Steiner (1861-1925).  Aos 22 

anos, após haver estudado ciências empíricas, matemática e filosofia em Viena, Steiner 

foi comissionado para publicar os textos científicos de Johann Wolfgang Goethe na 

Kürschners Deutscher Nationalliteratur (Literatura Nacional Alemã) e colaborou na 

Edição Sofia dos trabalhos de Goethe em Weimar. Steiner começou a desenvolver a 

Antroposofia em 1901, e consiste numa visão sobre o ser humano e a natureza que é 

espiritual, mas que, ao mesmo tempo, se considera profundamente científica.  

Steiner propôs e descreveu como os seres humanos poderiam expandir as suas 

capacidades cognitivas e como a expansão dessas capacidades poderiam ser utilizadas 

para investigar uma variedade de forças formativas que atuam no organismo além das 

interações de partículas. O conceito de um organismo com múltiplos níveis e com 

diversos subsistemas é compatível com as abordagens multissistêmicas modernas da 

biologia do desenvolvimento e com modelos holísticos de câncer.  

Na Antroposofia, o conceito de forças formativas é mais elaborado e a isso ainda se 

acrescenta o conceito correspondente de matéria. Considera-se que as estruturas 

físicas da matéria são apenas um nível, e que, quando a substância está absorvida no 

contexto de um organismo, essa substância se torna “vivificada” ou, até mesmo, 

“animada”. A pesquisa sobre as forças formativas e as suas correspondências materiais, 

e sobre as diversas correlações entre essas forças provê a base da cosmovisão 

antroposófica. Essa visão traz dimensões espirituais às ciências naturais. 

Esta Medicina surgiu na Europa e lá se encontra muito difundida nos seguintes países: 

Alemanha, Suíça, Holanda, Itália, Suécia, França, como também em outros países da 

Europa e em outros continentes. 

No Brasil, a ABMA (Associação Brasileira de Medicina Antroposófica) é a instituição que 

congrega os médicos que atuam com a Medicina Antroposófica e é oficialmente 

responsável pelo ensino, pesquisa e divulgação dessa prática médica. Promover o 

fortalecimento, o ensino, a pesquisa, a ampliação da assistência e a divulgação da 

Medicina Antroposófica no Brasil, mantém laços estreitos com as demais Sociedades 

de Medicina Antroposófica no mundo. 

 

II. CONCEITO 

A Medicina Antroposófica sempre começa com um diagnóstico convencional, porém, o 

médico não é guiado simplesmente pelos sintomas de uma doença. Em vez disso, o 

profissional examina aspectos psicológicos e mentais do paciente, e a capacidade de 

autocura e a aptidão para o desenvolvimento contínuo. 

A relação entre os fatores emocionais e físicos no diagnóstico e no tratamento é apenas 

um dos princípios que norteiam a Medicina Antroposófica. Além disso, o médico também 

observa aspectos da personalidade e as características do paciente, incluindo o porte 

físico e a linguagem corporal, os movimentos, o aperto de mão, as rotinas de sono, a 

intolerância ao frio ou calor, a respiração e os ritmos corporais. 
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A Medicina Antroposófica permite pesquisar os reinos da natureza à procura de 

medicamentos para as doenças, e a mesma metodologia tem levado ao 

desenvolvimento de procedimento farmacêutico próprio para a fabricação desses 

medicamentos. 

Os medicamentos próprios desta forma de Medicina são tomados dos três reinos da 

natureza: mineral, vegetal e animal, e suas indicações e mecanismos de atuação são 

conhecidos através do método de pesquisa da Antroposofia.  

A terapêutica da Medicina Antroposófica vai bem além do uso de medicamentos. A partir 

dela, têm-se desenvolvido outros recursos com indicações específicas e diferenciadas, 

como: a) Euritmia Curativa: terapia baseada em determinados movimentos corporais; 

b) Terapia Artística: utiliza de forma terapêutica as diferentes artes: modelagem, música, 

desenho, pintura; c) Massagem Rítmica; e, d) Quirofonética: terapia baseada na fala. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Extensão Universitária, Pós-Graduação ou Especialização – 380 horas 

 

IV. INDICAÇÃO  

Todos os tipos de desequilíbrios, sejam físicos, emocionais ou psíquicos. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História e Introdução à Antropologia, Fisiologia - patologia, diagnóstico, e terapêutica 

do ponto de vista da MA. 

2. Medicina Antroposófica e Medicina Acadêmica 

3. Organização Vital 

4. Organização Anímica 

5. Organização Espiritual 

6. Entidade Humana  

7. Sistema Neurossensorial 

8. Sistema Rítmico  

9. Sistema Metabólico  

10. Polaridades 

11. Trimembração  

12. Quadrimembração  

13. Três Setênios  

14. Atividade Artística e Euritmia 
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15. Salutogênese 

16. Formação do Terapeuta:  

16.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

16.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

16.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

HUSSEMANN, Fr. e Wolff, D. - A Imagem do Homem como Base da Arte Médica 

STEINER, Rudolf. - A Filosofia da Liberdade 

STEINER, Rudolf. - Teosofia 

STEINER, Rudolf. e Wegman, I. - Elementos Fundamentais para a Ampliação da Arte 

de Curar.  
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17. M E D I T A Ç Ã O 
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I. A TERAPIA 

Os Vedas hinduístas estão entre as primeiras referências escritas sobre meditação. 

Outras formas surgiram associadas ao Confucionismo e ao Taoísmo na China, assim 

como no Hinduísmo, Jainismo e Budismo, no Nepal e na Índia.  

No Século III (d.C.), Plotino havia estabelecido técnicas para a meditação. No ocidente, 

mesmo 20 anos (a.C), dentro do Império Romano, Fílon de Alexandria nomeou práticas 

espirituais que envolviam atenção e concentração.  

Já no século XII, o Sufismo utilizava de palavras sagradas e métodos específicos para 

meditação, como o controle da respiração. A existência de interação com indianos, 

nepaleses ou sufis pode ser uma indicação da abordagem cristã ortodoxa ao hesicasmo, 

desenvolvida principalmente na Grécia entre os séculos X e XIV, mas não foram 

encontradas provas concretas. 

A meditação cristã, praticada desde o Séc. VI, foi definida pelo monge Guido II (Séc. 

XII) com os termos "leitura, reflexão, oração e contemplação," e teve seu 

desenvolvimento continuado no Séc. XVI em diante, por Inácio de Loyola e Teresa de 

Ávila. 

Existem diversos tipos de meditação, dentre elas: a) Budismo kadampa: meditação para 

uma vida moderna; b) Meditação transcendental: rumo à fonte dos pensamentos; c) 

Raja ioga: doce felicidade no coração; d) Kundalini ioga: energia vital que equilibra; e) 

Vipassana: plena atenção aos detalhes; e) Zazen: tudo é apenas um; f) Dança circular 

sagrada: integração das diferenças. 

 

II. CONCEITO 

Prática mental individual que consiste em treinar a focalização da atenção de modo não 

analítico ou discriminativo, a diminuição do pensamento repetitivo e a reorientação 

cognitiva, promovendo alterações favoráveis no humor e melhora no desempenho 

cognitivo, além de proporcionar maior integração entre mente, corpo e mundo exterior. 

Vale dizer, é uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num 

objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza 

mental e emocional.   

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

• Concentração dos pensamentos 

• Consciência 

• Autodisciplina 

• Estado de Clareza Mental 
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• Clareza Emocional  

• Ansiedade 

• Depressão 

• Desequilíbrios físicos, mentais, emocionais, psicológicos e espirituais 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceito e História da Meditação  

2. Arte da Meditação 

3. Controle da Mente 

4. Manutenção Mental 

5. A Meditação Vipassana 

6. A Meditação Transcendental 

7. A Meditação e a Saúde 

8. A Meditação e seus aspectos Psicológicos 

9. A Yoga 

10. Formação do Terapeuta  

10.1 Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

10.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

10.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

PAULING, Chris. Pensamento Budista. Ed. Presença 

RINPOCHE, Pema Wangyal. Diamantes de Sabedoria, Âncora Editora 

SASAKI, Ricardo. O Caminho Contemplativo, um guia para a meditação. Editora Vozes 

SHANTIDEVA. O Caminho para a Iluminação. ED. Livros e Leituras.  
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18.  M U S I C O T E R A P I A    
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I. A TERAPIA 

A música, como arte de cura, perde-se nos tempos imemoriais da história humana. As 

tradições xamânicas de utilização do som com propósitos de cura remontam a 25.000 

anos, aproximadamente, dentro de um sistema organizado e que foi utilizado no mundo 

todo, desde a Sibéria até a África e a América do Sul.  

Na antiga Grécia, a música era estruturada em um sofisticado sistema, com bases 

científicas, fundamentada na física e na matemática.  A filosofia médica de Hipócrates 

acreditava na medicina psicossomática e considerava as doenças como uma 

desarmonia do homem face à sua própria natureza. Assim, para o restabelecimento do 

equilíbrio perdido, a música, por ser ordem e harmonia, desempenhava tanto a função 

de provocar a depuração catártica das emoções, quanto a de enriquecer a mente e 

dominar as emoções através de melodias que levam ao êxtase.  Findo o período da 

Antiguidade Clássica (cultura greco-romana), pela invasão dos bárbaros na Europa, o 

conhecimento permaneceu resguardado nos mosteiros e conventos da Igreja Católica 

Romana, que detendo o poder econômico e o poder de Estado, ditou as normas de 

conduta do povo e só permitiu o uso da música dentro das suas Igrejas e sob seu 

controle.  

A utilização da música como processo de cura foi retomada no início da Idade Moderna 

quando os turcos tomaram Constantinopla e dissolveram o último reduto de domínio da 

Igreja Romana e as pesquisas se aceleraram no mundo todo até o alvorecer do Séc. 

XX, quando Freud inaugurou a era da Psicanálise e da predominância da palavra. O 

mundo científico e leigo assombrou-se com as descobertas de Freud, seu vocabulário 

passou ao senso comum e tudo que estava fora do contexto freudiano foi considerado 

como terapia alternativa. Contudo, na segunda metade do Séc. XX, as graves 

consequências físicas, emocionais e psíquicas causadas aos egressos da segunda 

Guerra Mundial impulsionaram as pesquisas sobre os efeitos da música no processo de 

cura. Nasceu, então, todo um plano científico de trabalho e a Musicoterapia emergiu 

como um novo ramo científico interdisciplinar e transdisciplinar, envolvendo inúmeras 

áreas do conhecimento humano, principalmente a neurologia, neurociência, física, 

neurobiologia, cardiologia e outras.   

Atualmente, os musicoterapeutas são profissionais formados pelas Faculdades de 

Musicoterapia ou especialistas preparados através dos cursos de pós-graduação e sua 

formação é ampla. 

 

II. CONCEITO 

Musicoterapia é uma prática com música num contexto clínico de tratamento, 

reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar, com base em evidências científicas. 

Decorre num processo sistemático ao longo do tempo, efetuado entre uma pessoa ou 

um grupo e um musicoterapeuta.  

A Musicoterapia, como ciência e arte de cura, tem por objetivo promover o equilíbrio 

biopsicossocial, restaurando a saúde dos indivíduos ou prevenindo a instalação de 

doenças.  
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III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Extensão Universitária, Pós-Graduação ou Especialização – 360 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO 

As sessões de musicoterapia podem contribuir para reduzir a ansiedade, controlar a 

impulsividade, assim como promover a expressão de sentimentos e de emoções. Além 

disso, são igualmente úteis para estimular o movimento e promover uma postura 

corporal mais adequada. A musicoterapia pode também ajudar no desenvolvimento da 

fala e da comunicação. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Musicoterapia Ciência e Arte 

2. Formação Acadêmica do Musicoterapeuta 

3. Didática 

4. Médica 

5. Cura 

6. Psicoterapia 

7. Recreação 

8. Ecológica 

9. Compreendendo a Musicoterapia 

10. Estruturas Sonoras 

11. Espaço e Tempo 

12. Desenvolvimento Humano Sonoro-musical 

13. Período Embrionário Fetal 

14. Período 0 – 18 anos  

15. Período de Mais de 18 Anos – Estágio da Autodefinição 

16. Estágio da Intimidade 

17. Meia Idade 

18. Estágio da Transcendência 

19. Compreendendo a Atuação do Som no Corpo Humano 

20. A Musicoterapia 

21. Técnicas Expressivas 



 

 64 

22. Improvisação 

23. Voz e Canto 

24. Especialidades Clínicas 

25. Gestantes 

26. Crianças 

27. Musicoterapia Geriátrica 

28. Formação do Terapeuta 

28.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

28.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

28.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

BRUSCIA, Keneth E. Definindo Musicoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000. 

MENEGHETTI, Antonio Dicionário de Ontopsicologia. São Paulo: Ontopsicologia 

Editrice, 2001. 

MICHAELIS. Dicionário escolar Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 

WAZLAVICK, P. Cada ser humano compõe a música de sua vida. In: Psicologia 

Argumento, Curitiba, ano 19, out. 2001.  
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19.  N A T U R O P A T I A   
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I. A TERAPIA 

Entre o séculos XVIII e XIX foram rastreados os primeiros indícios da Naturopatia 

Moderna como sistema de cura natural. Ele incluía Hidroterapia, que é o tratamento 

de doenças realizados na água, e a cura da natureza baseado na utilização de 

alimentos naturais, ar, luz, água e ervas para curar enfermidades. 

Em meados do ano de 1902, a Naturopatia foi levada pelo imigrante alemão Benjamin 

Lust, que foi o responsável pela fundação da Escola Americana de Naturopatia. A 

escola pregava curas naturais, hábitos intestinais adequados e higiene correta para 

manter uma vida saudável. Durante essa época a ingestão de fibras e redução de 

gorduras saturadas, foram os primórdios de uma dieta saudável. 

No período entre 1920 a 1940, foi reduzido o uso da Medicina Naturopata. Entretanto, 

foi no ano de 1960 que ela ficou bastante popular até nos dias hoje. Onde muitos 

Naturopatas são licenciados para prestarem cuidado à saúde, serviços como 

Homeopatia e suplementos minerais, Medicina Tradicional Chinesa e até mesmo 

relaxamento e remédios à base de plantas, são alguns exemplos. 

Assim, para alcançar a cura do paciente, a Naturopatia alia o uso de uma ou mais 

terapias, dependendo de cada indivíduo, dos problemas que o afligem, da situação 

vivenciada por ele. Esta disciplina pode recorrer a técnicas que vão da Homeopatia, a 

Fitoterapia, a Fisioterapia e várias massagens, até regimes de desintoxicação, uso de 

suplementos alimentares, Hidroterapia, diminuição do estresse – por meio de 

Hipnoterapia, Biofeedback, entre outros -, métodos respiratórios, aconselhamento, 

Arteterapia, educação em saúde, higiene e alimentação, Musicoterapia, Cromoterapia, 

Oligoterapia, Terapia Floral, Geoterapia e várias outras. 

 

II. CONCEITO 

A Naturopatia remete à ideia de tratamento através de meios naturais. A Naturopatia 

é uma terapia holística, abordando corpo, mente e essência do ser. O terapeuta 

Naturopata entende que o indivíduo interage com o que está a sua volta, e com o que 

está dentro dele 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Graduação, Especialização e Pós-Graduação – de 360 a 2.400 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO 

• Doenças crônicas e agudas da artrite; 

• Dores e infecções do ouvido; 

• HIV e asma; 

• Problemas de gastrite, entre outros do sistema digestório; 

• Insuficiência cardíaca; 

• Hepatite  
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• Depressão 

• Ansiedade 

• Demais doenças físicas, psicológicas e emocionais.  

 

 V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Biologia Molecular, Bioquímica e Fisiologia Celular 

2.  Dietoterapia 

3. Fisiologia Terapêutica Segundo A Medicina Chinesa 

4. Fisiologia Terapêutica Segunda a Medicina Ayurveda  

5.  Florais 

6. Geoterapia 

7. Fitoterapia 

8. Gestão De Práticas Sanitárias 

9. Naturopatia Clínica 

10. Formação do Terapeuta:  

10.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

10.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

10.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

BARROS, Nelson Filice & LEITE-MOR, Ana Claudia Mores Barros. Naturologia e a 

Emergência de Novas Perspectivas na Saúde. Tubarão. V 3, n.2,p 2-15, 2011. 

BARROS, Nelson Filice. A construção da medicina integrativa: um desafio para o 

campo da saúde. São Paulo: Hucitec, 2008. 

LUZ, Daniel. Medicina tradicional chinesa, racionalidade médica. In: NASCIMENTO, 

Maria Cabral. As duas faces da montanha: estudos sobre medicina chinesa e 

acupuntura. São Paulo: Hucitec, 2006. 

MARQUES, Evair. Racionalidades médicas: medicina ayurvédica. Rio de Janeiro: 

IMS/Universidade Estadual do Rio de Janeiro; 1993. 

MURRAY, Michael T; PIZZORNO, Joseph E. A Medicina Naturalista. In: JONAS, 

Wayne B. e LEVIN, Jeffrey S. (Org.). Tratado de medicina complementar e 

alternativa.1. ed. brasileira. São Paulo: Manole, 2001, 312- 328. 
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20.  O S T E O P A T I A   
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I. A TERAPIA 

A Osteopatia é um tratamento surgido nos EUA, criado por Andrew Taylor Still, que 

viveu entre 1828 e 1917, e que apresentou os princípios desta terapia natural. É um 

sistema de avaliação e tratamento, com metodologia e filosofia própria, que visa 

restabelecer a função das estruturas e sistemas corporais, agindo através da 

intervenção manual sobre os tecidos, articulações, músculos, fáscias, ligamentos, 

cápsulas, vísceras, tecido nervoso, vascular e linfático. 

A validade da Osteopatia é tão concreta que é recomendada e incentivada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como prática de saúde. De acordo com Andrew 

Still, o corpo humano é um sistema capaz de se autorregenerar, sendo o dever do 

osteopata eliminar os fatores que o impedem de funcionar de forma saudável. Assim, 

cientificamente a Osteopatia assenta na Anatomia e simultaneamente recorre a uma 

visão holística  

Uma abordagem que integra a mente e o corpo, sendo que este acaba por curar-se a si 

mesmo desde que a sua mecânica interna esteja saudável. Em Portugal, apesar da 

procura ter vindo a aumentar com o passar dos anos, ainda não se registam, no entanto, 

valores como em países como França, onde se contabilizam 750.000 novos pacientes 

por ano e 15 milhões de consultas anuais. 

A palavra Osteopatia vem do Grego osteon (osso) e pathos (efeitos que vem do interior), 

portanto significa “os efeitos internos originários da estrutura”. Still acreditava que as 

enfermidades, suas causas e tratamentos advêm de desequilíbrios internos que 

repercutem sobre o corpo, impedindo a comunicação livre entre o sistema nervoso 

central e todos os outros tecidos. 

 

II. CONCEITO 

Osteopatia é um sistema autônomo de cuidados de saúde, que se baseia no diagnóstico 

diferencial, bem como no tratamento de várias disfunções e prevenção da saúde, sem 

o auxílio de fármacos ou cirurgia. A Osteopatia enfatiza a sua ação centrada no 

paciente, ao invés do sistema convencional centrado na doença. 

A Osteopatia é considerada uma das disciplinas da medicina alternativa, ou terapêutica 

não convencional, uma vez que seus princípios filosóficos são diferentes dos da 

medicina convencional. Os tratamentos usam uma abordagem holística da saúde, 

considerando que a capacidade de recuperação do corpo pode ser aumentada pela 

estimulação das articulações. Na prática, os tratamentos da osteopatia estão enfocados 

em dores nas costas, pescoço e demais articulações. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Graduação, Pós-Graduação ou Especialização – 360 a 2.400 horas.  

 

 



 

 70 

IV. INDICAÇÃO 

• Lombalgias  

• Ciatalgias 

• Cervicalgias  

• Escolioses 

• Hérnias Discais  

• Torcicolos 

• Entorse 

• Tendinites 

• Epicondilites 

• ATM 

• Tensões e Contraturas Musculares 

  

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Bases fisiológicas da Osteopatia 

1.1. Sistemas musculoesquelético e neural; 

1.2. Sistema tônico-postural e vias de comunicação; 

1.3. Sistemas visceral e vascular; 

1.4. Sistema craniano; 

1.5. Sistema biológico. 

2. Coluna lombar 

3. Coluna torácica 

4. Transições - torácico-lombar e cérvico-torácica, diafragma e supervisão prática 

5. Ilíacos e púbis 

6. Coluna cervical inferior (C3 – C7) 

7. Coxo femoral e supervisão prática 

8. Tornozelo e pé 

9. Joelho e posturologia (captor podal) 

10. Cotovelo e supervisão prática 

11. Cintura escapular 

12. Pesquisa em osteopatia 

13. Abordagem osteopática nas hérnias discais lombares e ciáticas 

14. Abordagem osteopática cefaleias 

15. Abordagem osteopática em otorrinolaringologia 

16. Pediatria 1 

17. Pediatria 2 e obstetrícia 



 

 71 

18. Abordagem osteopática em endocrinologia 

19. Abordagem osteopática ao sistema linfático 

20. Abordagem osteopática das fascias 2 

21. Casos clínicos e prova de clínica 

22. Formação do Terapeuta:  

22.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

22.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

22.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

CALAIS, Germain Blandine. Anatomia para o Movimento – Editora Manole – 1.992 

CASTAING, J. Le Rachis – Editions Vigot – Paris – 1.960 

PRUEBAS, Daniels. Funcionales Musculares. Ed. Interamericana. Brasil – 3a Edição. 

1.973 

KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular – Vol I e II – Editora Manole – 1.980 
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21.  O Z O N I O T E R A P I A   
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I. A TERAPIA 

O gás ozônio foi descoberto pelo pesquisador alemão Dr. Christian Friedrich 

Schoenbein em 1840, que observou um odor característico quando o oxigênio era 

submetido a uma descarga elétrica. Pela frequência sistemática com que isto ocorria, 

Schoenbein o chamou de “ozein”, que em grego significa “aquilo que cheira”.  

Mais tarde, em 1857, o físico Dr. Werner Von Siemens desenvolveu o Gerador de Alta 

Frequência, aparelho que forma o gás ozônio em átomos de oxigênio por meio de 

descargas elétricas.  

O ozônio (O3) é um gás que forma-se quando as moléculas de oxigênio (O2) se rompem 

e logo se recompõem a oxigênio (O2), já que é um gás reativo e instável, se recompondo 

rapidamente. Pode ser formado naturalmente, pela ação dos raios UV ou pelos 

geradores de ozônio. O gás ozônio é nocivo apenas para as vias respiratórias.  

É um dos oxidantes naturais mais potentes com importantes propriedades bactericidas, 

fungicidas e antivirais, sendo um poderoso germicida. O chamado ozônio medicinal é 

usado como terapia complementar, junto com medicamentos. O que determina sua 

eficácia é a frequência da aplicação das doses, a utilização adequada e o estado do 

paciente. 

 

II. CONCEITO 

A ozonioterapia consiste num processo em que é administrado gás de ozônio no corpo 

para tratar alguns problemas de saúde. O ozônio é um gás composto por 3 átomos de 

oxigênio e que pode ser usado para diversos tratamentos. tratar feridas, diabetes, 

infecções, problemas respiratórios e inflamatórios e câncer. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas  

 

IV. INDICAÇÃO  

• Diabetes  

• Infecções  

• Doenças Respiratórias 

• Processos Inflamatórios 

• Antisséptico 

• Modulação do estresse oxidativo 

• Melhora da circulação periférica e da oxigenação 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução a Ozonioterapia 
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2. Conhecimento e princípios 

3. História, criação, pesquisa e desenvolvimento da técnica de ozonioterapia 

4. Microvarizes e suas patologias 

5. Utilização em patologias clínicas 

6. Pés diabéticos, úlceras varicosas e escaras 

7. Protocolos terapêuticos e usos 

8. Legislação atual e registo SUS/PIC’S 

9. Hidrozonoterapia 

10. O gás ozono e suas aplicações (Técnica e prática) 

11. Conhecimento e princípios ativos de aplicação 

12. Empreendedorismo e avaliação de custos 

13. Farmacotécnica inicial 

14. Noções básicas de aplicação 

15. Protocolos 

16. Material Custo X benefício 

17. Aulas práticas / exercício e estudo dirigido 

18. Ambulatório Supervisionado 

19. Formação do Terapeuta  

19.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

19.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

19.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

GARCIA, C. A.; SANTOS, A. L.; RINALDI, F. C. Ozonioterapia em lesões fúngicas de 

pele de tartarugas (Phrynops Geoffroanus;Trachernys Dorbigni;Trachernys 

Saiptaelegans); In: Simpósio Segunda Escola De Ozonioterapia; São José Dos 

Campos; 2008.  

GUERRA X.V., LIMONTA Y.N., CONTRERAS I.H., FREYRE R.L., RAMÍREZ A.M.P. 

Resultados de los costos en ozonoterapia.In: Revista Cubana Enfermer, 1999; p.104-

108. 

HADDAD, M.A., SOUZA, M.V., HINCAPIE, J.J., RIBEIRO JUNIOR, J.I., RIBEIRO 

FILHO, J.D, BENJAMIN, L. A.. Comportamento de componentes bioquímicos do sangue 

em equinos submetidos à ozonioterapia. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Belo Horizonte.  



 

 75 

LEITE, R. C.; Ozonio, 1. Ed.- Curitiba: Corpo Mente Publicações, 1999. SOUSA, F. B. 

auto-hemoterapia como terapia auxiliar no tratamento de tumor venéreo transmissível; 
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22. P L A N T A S   M E D I C I N A I S  

F I T O T E R A P I A  
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I. A TERAPIA 

A palavra Fitoterapia tem origem grega e resulta da combinação dos termos Phito = 

plantas e Therapia = tratamento e, de acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, seu significado é “Tratamento de doença mediante o uso de plantas”.  

É o estudo das plantas medicinais e suas aplicações nos tratamentos de morbidades, 

seja na prevenção, alívio ou cura das doenças, e consiste na utilização externo ou 

interno de vegetais in natura ou na forma de medicamentos.   

Para isso, utilizam-se nas preparações diferentes partes da planta, como raiz, casca, 

flores ou folhas, sendo o chá a mais utilizada, preparado por meio da decocção ou 

infusão.  

Segundo Hipócrates, o significado de saúde é a harmonia do homem com a natureza, 

o equilíbrio entre os vários componentes do organismo entre si e o meio ambiente. 

Saúde e doença estão relacionadas com a interação do corpo com a mente e do homem 

com o meio onde vive.  

A Fitoterapia permite esse vínculo entre o homem e o ambiente, com o acesso ao poder 

da natureza, a fim de ajudar o organismo na normalização das funções fisiológicas 

prejudicadas, na restauração da imunidade, na promoção da desintoxicação e no 

rejuvenescimento.  

Dessa forma, as plantas medicinais são importantes fatores para manter as condições 

de saúde das pessoas. Além das ações terapêuticas de diversas plantas utilizadas 

popularmente serem comprovadas, a fitoterapia tem sua importância na cultura, sendo 

fração de um saber utilizado e disseminado pelas populações ao longo de gerações.  

De acordo com a ANVISA (2004), fitoterápico é: ''todo medicamento obtido empregando-

se exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para 

fins de diagnóstico, com benefício para o usuário.  

A diferença entre planta medicinal e fitoterápico é que o último caracteriza-se pela 

elaboração da planta para uma específica formulação. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), planta medicinal significa “todo e qualquer vegetal que possui, em um 

ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que 

sejam precursores de fármacos semissintéticos”.  

O uso apropriado das plantas medicinais está de acordo com as proposições da OMS, 

que incentiva a valorização das terapias tradicionais, sendo essas reconhecidas como 

recursos terapêuticos de grande utilidade em programas de atenção primária à saúde, 

já que pode atender às diversas demandas de saúde da população. 

No Brasil, há cerca de 100 mil espécies catalogadas, sendo somente duas mil 

cientificamente comprovadas. Assim, torna-se de extrema importância a participação 

dos profissionais de saúde nessa área, visando integrar o conhecimento utilizado pelo 

sistema de saúde oficial ao popular, uma vez que as terapias alternativas podem 

contribuir com as ciências da saúde e possibilitar ao indivíduo uma relativa autonomia 

relacionada ao cuidado com a sua própria saúde. 
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II. CONCEITO 

Fitoterápicos são considerados medicamentos produzidos a partir de partes de plantas 

(folha, caule, raiz, semente, etc.) cuja eficácia e segurança foi assegurada no tratamento 

de determinadas doenças. Passam por testes de qualidade e são registrados no órgão 

federal de vigilância sanitária (ANVISA) antes de serem comercializados.  

Planta medicinal é a espécie vegetal. Partes da planta é utilizada para aliviar ou curar 

enfermidades com base em seu uso na população ou comunidade. Não são submetidas 

a um processo industrializado de fabricação e controle de qualidade. Normalmente é 

utilizada no preparo de chás. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Pós-Graduação e Formação Livre – 380 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO 

Os medicamentos de matéria-prima vegetal podem ser indicados para, praticamente, 

todos os tratamentos de saúde, tais como ginecológicos, de queimaduras, gastrite, 

insônia, ansiedade, contusões, problemas do trato digestivo, sistema imunológico, 

excretor, reprodutivo, etc. 

  

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Fitoterapia 

2. Nomenclatura botânica 

3. Metabolismo vegetal 

4. Sistemas de prescrição fitoterápica 

5. Modalidades de prescrição fitoterápica: Especificidade bioquímica / Tropismo / 

fisiopatológico 

6. Potencial Homeofitoterápico 

7. Potencial bioenergético 

8. Preparações fitoterápicas: Droga vegetal / Chá medicinal / Cápsula / Comprimido / 

Drágea / Glóbulo / Infusão / Decocção / Maceração / Tintura / Alcoolatura / Extrator / 

Extrato fluido / Solução / Pó / Extrato mole / Extrato seco / Extrato seco padronizado / 

Extrato glicólico / Elixir / Xampu / Creme 

9. Farmácia da Natureza: Sabonete / Pomada / Pasta / Emulsão / Emplasto / Gel / Loção 

/ Óvulo / Supositório / Xarope 

10. Metabolismo Secundário 

11. Formação do Terapeuta  
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11.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

11.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

ELDIN, S; Dunford, A. Fitoterapia na Atenção Primária à Saúde. São Paulo: Manole 

Ltda, 2001. 

LORENZI, H; Matos, FJA. Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas. São Paulo: 

Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 2002. 

PILLA, MAC; Amorozo, MCdeM; Furlan, A. Obtenção e uso das plantas medicinais no 

distrito de Martim Francisco, Município de Mogi-Mirim, SP, Brasil. Acta Bot. Bras. 2006; 

SIMÕES, CMO. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6a ed. Porto 

Alegre/Florianópolis: Universidade UFRGS/UFSC, 2007. 

NEWALL, CA; Anderson, LA; Phillipson, JD. Plantas Medicinais: Guia para profissional 

de Saúde. São Paulo: Premier, 2002. 

RATES, SMK. Promoção do Uso Racional de Fitoterápicos: Uma abordagem no Ensino 

de Farmacognosia. Rev. Bras. Farmacognosia 2001; 11: 57-69. 

BARBETTA, P A. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: UFSC, 2001. 

VEIGA JÚNIOR, VF. Estudo do consumo de plantas medicinais na região Centro-Norte 

do Estado do Rio de Janeiro: aceitação pelos profissionais de saúde e modo de uso 

pela população. Rev. Bras. De Farmacognosia Abr/Jun de 2008; 18 (2): 308-313. 

ARNOUS, AH; Santos, AS; Beinner, RPC. Plantas Medicinais de uso caseiro - 

conhecimento e interesse popular por cultivo comunitário. Rev. Espaço para a Saúde 

Jun de 2005; 6 (2): 1-6. 

MATOS, FJA. Farmácias Vivas. 3. Fortaleza: UFC, 1998. 

OLIVEIRA, CJ; Araújo, TL. Plantas Medicinais: uso e crenças de idosos portadores de 

hipertensão arterial. Rev. Elet. de Enfermagem 2007; 09 (01): 93-105. 

PONTES, RMF; Monteiro, OS; Rodrigues, MCS. O uso da fitoterapia no cuidado de 

crianças atendidas em um centro de saúde do Distrito Federal. Rev. Comum Ciência e 

Saúde 2006; 17 (2): 129 - 139. 
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23.  Q U I R O P R A X I A     
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I. A TERAPIA 

A quiropraxia ou quiropaxia como ciência é uma prática bastante antiga. Há relatos de 

manipulações parecidas com as feitas pelo quiropraxista que datam milhares de anos 

antes do nascimento de Cristo. Eles podem ser encontrados tanto em documentos 

chineses como gregos, por exemplo, o que mostra que civilizações já conheciam a 

importância da coluna vertebral para a saúde geral do organismo.  

Na história moderna, no entanto, a prática surgiu em meados de 1900 — mais 

precisamente em 1895 nos Estados Unidos. O responsável pela elaboração da 

quiropraxia, sendo hoje conhecido como o pai da prática, foi Daniel David Palmer, um 

canadense.  

A origem da prática se deu quando o doutor Palmer atendeu, em seu consultório, uma 

pessoa que alegou perder a audição após sentir um estalo na região das costas. 

Quando Palmer manipulou manualmente a área atingida, após exames 

complementares, o paciente voltou a ouvir quase que imediatamente.  

Curioso, Palmer começou a procurar pacientes que apresentavam problemas diversos 

e sem qualquer ligação com a coluna vertebral, mas que também mostravam 

desconfortos na região das costas. Surpreendentemente, ele encontrou muitas 

similaridades ao caso do primeiro paciente e conseguiu estabelecer muitas relações 

entre a saúde e o alinhamento de nossas vértebras. 

Contudo, há relatos da prática desta terapia nas culturas indígenas da América Central 

e América do Sul.   

No Brasil, a prática também é reconhecida e representada pela Associação Brasileira 

de Quiropraxia. Para se tornar um quiropraxista, o indivíduo pode fazer cursos 

específicos ou até mesmo uma graduação, que é oferecida em algumas instituições de 

ensino pelo país.  

Por aqui, ela começou a ser praticada a partir de meados dos anos 1900, e cada vez 

mais tem ganhado espaço como uma prática benéfica para a saúde e que pode, com 

sucesso, complementar tratamentos convencionais prescritos pelos médicos para tratar 

uma grande variedade de doenças. 

 

II. CONCEITO 

Prática terapêutica que atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções 

mecânicas do sistema neuro musculoesquelético e seus efeitos na função normal do 

sistema nervoso e na saúde geral. Enfatiza o tratamento manual, como a terapia de 

tecidos moles e a manipulação articular ou "ajustamento", que conduz ajustes na coluna 

vertebral e outras partes do corpo, visando a correção de problemas posturais, o alívio 

da dor e favorecendo a capacidade natural do organismo de auto cura. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 
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IV. INDICAÇÃO  

Problemas ligados ao sistema neuro-músculo-esquelético. Tais como, dores no ciático, 

pelve, pescoço, lombar, costas, quadril, ombros, braço e qualquer outro ligado ao podem 

ser tratados por um quiroprático. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da Quiropraxia  

2. Fisioterapia Quiropráxica 

3. Princípios, Conceitos e Fundamentos 

4. Complexo de Subluxação Vertebral  

5. Indicação e Contraindicação  

6. Avaliação Quiropráxica e Anatomia Palpatória 

7. Protocolos de Ajustes Globais 

8. Região Pélvica 

9. Coluna Lombar 

10. Coluna Torácica 

11. Coluna Cervical Superior e Inferior  

12. Membros Inferiores 

13. Membros Superiores  

14. Formação do Terapeuta 

14.1 Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

14.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

14.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

CASTRO. Quiroprática: Um Manual de Ajustes do Esqueleto. São Paulo. Editora Icone, 

2002. 

CHAPMAN-SMITH, D A. Quiropraxia: uma profissão na área da saúde: educação, 

prática, pesquisa e rumos futuros. São Paulo, SP: Anhenbi Morumbi, 2001. 

COURTENAY, A. Os Fundamentos da Quiropraxia de McTimoney. Rio de Janeiro. 

Editora Nova Era, 2005. 

COX. Dor Lombar: Mecanismo, Diagnóstico e Tratamento. 6º Ed. Barueri-SP. Editora 

Manole Ltda, 2002 
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DOLKEN. Fisiorerapia em Ortopedia. São Paulo. Editora Santos, 2008. 

GOLDENBERG. Coluna: Ponto e Vírgula. 7º Ed. São Paulo. Editora Atheneu, 2007.  

HERBERT, S. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 3º Ed. Porto Alegre. 

Editora Artmed, 2003. 

KISNER, C. ; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e técnicas. 5º Ed. 

São Paulo: Manole, 2005. 

SOUCHARD. Autoposturas da RPG de manutenção, prevenção e respiratórias. São 

Paulo. Editora: É Realizações, 2007. 

SOUZA. Manual de Quiropraxia: Filosofia, Ciência, Arte e Profissão de curar com as 

mãos. 2º Ed. São Paulo. Editora Ibraqui, 2006. 

WILLIAMS,/ WILKINS. Guia Profissional para Fisiopatologia. Rio de Janeiro. Editora 

Guanabara Koogan S.A, 2005. 
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24.  R E F L E X O T E R A P I A  
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I. A TERAPIA 

De acordo com o famoso livro Historical Records, escrito por Sima Qian, durante o Séc. 

II (a.C.), existiu um médico muito popular chamado Yu Fu (Em chinês, Yu significa cura, 

e Fu, base. Sugerindo assim o nome Yu Fu, a cura pelos pés).  

Dr Yu Fu tratava seus pacientes sem medicamentos (ervas) e sem acupuntura, apenas 

com massagem e a doença respondia a cada pressão estimulada por sua massagem.  

No livro Reflexology Art, Science and History, escrito por Cristine Issel, a mais remota 

evidência da prática da reflexologia foi encontrada no Egito. Existe uma representação, 

em um antigo papiro egípcio, mostrando praticantes de medicina tratando as mãos e 

pés de seus pacientes em 2.500 a.C.  

A base científica da Reflexologia tem sua raiz no princípio do estudo neurológico 

conduzido na década de 1890, por Sir Henry Head, da Inglaterra. Ele estabeleceu a 

“head zone” (zona da cabeça) e decisivamente provou a relação neurológica existente 

entre a pele e os órgãos internos. 

No senso comum, Reflexologia é a ciência ou arte da massagem nos pés. Entretanto, 

seu campo de ação estendeu-se para mão, orelhas, pernas e todos os importantes 

pontos e regiões que contém informações sobre todo o organismo.  

Podemos dizer sem exagero que a Reflexologia é um ramo importante da medicina 

natural, que propicia todas as modalidades, nessa grande família, com sustentável base 

teórica e rica experiência prática. É na essência, a nova medicina moderna do Sé. XXI, 

isto é, uma combinação da medicina tradicional com a medicina moderna que está se 

formando.  

A seguinte definição de Reflexologia foi adotada na Conferência de Reflexologia da 

América do Norte em 27 e 28 de maio de 1989 em Denver, USA. “Reflexologia do pé e 

da mão, baseia-se na premissa de que existem zonas e áreas de reflexos nos pés e nas 

mãos que correspondem a todas as partes do corpo. O ato físico de aplicar uma pressão 

específica usando o polegar, técnica de dedos e mãos usadas sem óleos, loção ou 

cremes, resulta em redução do estresse causando uma mudança fisiológica no corpo.” 

 

II. CONCEITO 

A aplicação da Reflexologia é feita através de uma técnica específica de pressão que 

atua em pontos reflexos precisos dos pés com base na teoria de que as áreas reflexas 

dos pés correspondem a todas as partes do corpo. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas.  

 

IV. INDICAÇÃO 

• Alívio de dores 
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• Melhora da circulação sanguínea 

• Estímulo do sistema imunológico 

• Livra o corpo de toxinas 

• Estímulo dos nervos 

• Ajuda na recuperação pós-cirúrgica 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História, fundamentos e benefícios da Reflexoterapia 

2. Conceito de Reflexologia 

3. Espaço físico 

4. A posição do Paciente 

5. Massagem nas zonas de reflexo dos chacras 

6. Reflexologia Pé e Mão 

7. Microssistema Pé e Mão 

8. Como funciona a Reflexologia 

9. Formação do Terapeuta  

9.1. Anatomia e Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

9.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

9.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas.  

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

GILLANDERS, A. O Guia Familiar para a Reflexologia. São Paulo: Manole, 1999. 

LEGGER, A. I. G. Reflexoterapia: usando massagens nos pés. 2. ed. Itapicuru: Ágora, 

1997. 

LOURENÇO, T. O. Reflexologia Podal: sua saúde através dos pés. 2. ed. São Paulo: 

Ground, 2002. 
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25.  R E I K I  
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I. A TERAPIA 

A prática do Reiki foi criada, em 1922, pelo monge budista japonês Mikao Usui, 

fundamentando-se na crença quanto à existência da energia vital universal, simbolizada 

em japonês por “ki” e manipulável através da imposição de mãos. 

O Reiki chegou ao Brasil em 1983, trazido por meio de um curso do mestre norte-

americano Stephen Cord Saiki, da American Internacional Reiki Association (AIRA). 

Em 1988, inicia-se a Divulgação do Reiki no Brasil. A psicóloga Claudete França, foi a 

primeira mestra em Reiki da América do Sul. Ela recebeu o treinamento completo no 

Sistema Usui (tradicional), em 1988, em San Diego, na Califórnia (EUA). 

Para praticar o Reiki, é necessário o desenvolvimento da consciência e do sentimento 

de amor incondicional, sendo que, assim, se passa de uma pessoa para a outra, um tipo 

de boa energia, no intuito da cura e do equilíbrio físico e emocional. 

 

II. CONCEITO 

O Reiki é uma técnica japonesa que utiliza a troca de energia para revitalizar e 

harmonizar o corpo, usando as mãos como fonte desta energia para promover bem-

estar, felicidade e serenidade. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas  

 

IV. INDICAÇÃO 

• Redução do estresse e ansiedade 

• Equilíbrio hormonal e diminuição dos sintomas de estresse 

• Redução das toxinas do organismo 

• Equilíbrio emocional 

• Aumento da criatividade 

• Aumento da calma, tranquilidade e serenidade 

• Aumento do autocontrole 

• Diminuição da impulsividade 

• Fortalecimento do sistema imune 

• Diminuição dos sintomas da depressão e da síndrome do pânico 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Reiki I  

• Fundamentação. Histórica. Técnicas e Aplicação. Símbolos e Sintonizações. Auto 

aplicação e Corpos Sutis. 
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2. Reiki II 

• Símbolos. Técnicas. Formas de Aplicação Sintonizações. Energias Vibracionais e 

Mantras. Aplicação no outro. 

3. Reiki III 

• Símbolos. Técnicas Exclusivas. Mudras. Formas de Aplicação. Sintonização. 

Mandalas. Cirurgias Psíquica. Cura Energética. 

4. Mestrado  

• Símbolos. Aplicações. Sintonização de Mestre. Técnica para sintonizar novos 

Reikianos.   

 

5. Formação do Terapeuta:  

5.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

5.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

5.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

HOSAK, Mark e LÜBECK, Walter. O Grande Livro de Símbolos do Reiki: A Tradição 

Espiritual dos Símbolos e Mantas do Sistema Usui de Cura Natural. Ed. Pensamento. 

2010.  

PETTER, Frank Arjava. Manual do Reiki do Dr. Mikao Usui: Posições e Técnicas 

Tradicionais de Tratamento do Usui Reiki Ryoho Para Saúde e Bem-Estar. Ed. 

Pensamento. 1995.  

STEIN, Diane. Reiki Essencial: Manual Completo Sobre Uma Antiga Arte De Cura.  Ed. 

Pensamento. 1998. 
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26.  S H A T A L A  
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I. A TERAPIA 

A massagem infantil Shantala foi introduzida no Brasil como uma técnica que quando 

aplicada adequadamente propicia uma integração individualizada adulto/criança e 

criança/criança, como uma troca de energia entre ambos.  

Favorece o desenvolvimento biopsicossocial, sendo muito importante no aspecto 

preventivo para o crescimento da criança saudável, inteligente e sobretudo feliz. É 

indicada também para crianças com problemas de saúde e comportamento. Estudos 

mostram resultados positivos e um alto grau de recuperação entre criança prematuras. 

Quando aplicada em crianças maiores haverá diminuição variável da agressividade.   

 

II. CONCEITO 

Prática terapêutica que consiste na manipulação (massagem) para bebês e crianças, 

composta por uma série de movimentos que favorecem o vínculo entre estes e 

proporcionam uma série de benefícios decorrentes do alongamento dos membros e da 

ativação da circulação. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – mínimo 160 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

• Harmonia e Equilíbrio do Sistema: Imunológico, Respiratório, Digestivo, Linfático e 

Motor  

• Facilita Movimentos: Sentar-se, Rolar, Engatinhar e Andar  

• Reforça vínculos Afetivos, Cooperação, Confiança, Criatividade, Segurança, 

Equilíbrio Físico e Emocional. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Importância do toque  

2. Estimulação tátil em bebês   

3. O bebê prematuro e efeitos da massagem  

4. Massagem em crianças maiores  

5. Preparação para aplicar a massagem  

6. Frequências dos movimentos  

7. Crianças Especiais 

8. Formação do Terapeuta 
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8.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros 

8.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação 

8.3. Prática Terapêutica - mínimo 40 horas  

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

SHINYASHIKI. R. A. Carioca essencial. Ed. gente 1992  

PRVDEEN. S. SUSSMAN. Ginastica para crianças. Ed. Martins Fontes.  

LÉVY. J. O Despertar do bebê. Ed. Martins Fontes.  

AUCKETT. A. D. Massagem para bebês. Ed. Ao fim e inicio – 1983. 
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27. T E R A P I A   C O M U N I T Á R I A                

I N T E G R A T I V A  
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I. A TERAPIA 

Terapia Comunitária nasceu na década de 90 no Brasil. Foi criada pelo Prof. Dr. 

Adalberto de Paula Barreto: nordestino, habituado com as pessoas humildes - com 

quem convivia em Canindé, cidade das romarias -, viveu imerso "num mundo mágico-

religioso”, marcado por uma maneira de viver que se caracterizava pela cura dos 

doentes e dos infelizes. 

Este universo vivencial entrou em conflito quando Adalberto Barreto iniciou o seu curso 

de Medicina, pois os estudos científicos desvalorizavam as crenças populares: "(...) 

progressivamente, eu percebia que o novo mundo acadêmico exigia de mim renúncia 

às minhas crenças anteriores". 

Mesmo com estas questões Adalberto Barreto continuou seus estudos na mais alta 

escala do pensamento crítico europeu, sem nunca esquecer de suas origens: é formado 

em Teologia em Roma e doutor em Antropologia e Psiquiatria pela França. Segundo 

ele: Os anos de estudos trouxeram muitos elementos que me proporcionaram uma 

maior clareza sobre o meu dilema inicial. “Aos poucos eu descobri que todos os 

estereótipos relativos à cultura popular eram expressões de uma ideologia dominadora 

e/ou colonizadora, que, para manter sua hegemonia, precisava destruir os outros. 

Descobri que ser diferente é um direito, um valor e, jamais, a expressão de 

subdesenvolvimento de um povo. (...) Descobri, também, que o grande desafio do 

homem da ciência é o de aproveitar o calor gerado pelo choque das percepções”.  

Foi nesta busca de diálogo entre a sabedoria popular e os conhecimentos científicos - 

pensamento sistêmico, teoria da comunicação, Antropologia Cultural, Pedagogia de 

Paulo Freire, Psicanálise, dentre outros – que nasceu a Terapia Comunitária como 

instrumento de trabalho capaz de construir redes sociais de promoção de saúde. 

A Terapia Comunitária constitui-se numa roda de partilha de experiências e sabedoria, 

na qual o acolhimento e o respeito ao outro é fundamental. Nesse processo todos são 

corresponsáveis na busca de soluções para sofrimentos e problemas do cotidiano. 

Todos os comentários são relevantes e incluídos no grupo.  

Há fortalecimento dos vínculos sociais e os conflitos são redimensionados. Os 

preconceitos e estereótipos são quebrados. Há a reconquista de espaços comunitários 

saudáveis, onde são encontrados valorização, aconchego e confiança. Há troca de 

vivências e sentimentos, como também a partilha de canções, provérbios, poesias, 

lendas; tudo é material que enriquece os grupos de trabalho e faz de cada um deles 

uma experiência única e marcante.  

As rodas de Terapia Comunitária podem acontecer em associações de bairro, escolas, 

postos de saúde, empresas, etc, onde existirem pessoas abertas para vivenciar uma 

experiência integradora e humana. 

Há diversas rodas de Terapia Comunitária na cidade de São Paulo, no Brasil e em 

alguns países da Europa.  

A terapia comunitária está alicerçada em 4 eixos teóricos: a) O pensamento sistêmico; 

b) antropológico cultural; c) teoria da comunicação e; d) resiliência.  
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Parte do pressuposto que os problemas só são entendidos e resolvidos se os 

percebemos como partes de um todo, ou seja, corpo, mente e emoções dentro de uma 

sociedade onde cada parte influencia e interfere na outra.  

O paciente partilha de experiências de vida e sabedoria de uma forma horizontal e 

circular. Cada um torna-se terapeuta de si mesmo a partir da escuta das histórias de 

vida e todos são corresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios do 

cotidiano. E um lugar onde o indivíduo deixa brotar de dentro para fora suas riquezas, 

competências e suas experiências. Compartilham problemas, dificuldades, soluções e 

despertam a solidariedade. Cada um é um elo de sustentação estimulando e apoiando 

o outro. (http://www.sermelhor.com.br/saude/a-terapia-comunitaria-e-sua-origem.html).  

 

II. CONCEITO 

Prática terapêutica coletiva que atua em espaço aberto e envolve os membros da 

comunidade numa atividade de construção de redes sociais solidárias para promoção 

da vida e mobilização dos recursos e competências dos indivíduos, famílias e 

comunidades. 

Nela, o saber produzido pela experiência de vida de cada um e o conhecimento 

tradicional são elementos fundamentais na construção de laços sociais, apoio 

emocional, troca de experiências e diminuição do isolamento social. Atua como 

instrumento de promoção da saúde e autonomia do cidadão. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Formação Livre – 240 horas  

 

IV. INDICAÇÃO  

A Terapia Comunitária Integrativa é um instrumento que nos permite construir redes 

sociais solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e as competências dos 

indivíduos, das famílias e das comunidades.  

Procura suscitar a dimensão terapêutica do próprio grupo valorizando a herança cultural 

dos nossos antepassados indígenas, africanos, europeus e orientais, bem como o saber 

produzido pela experiência de vida de cada um. 

Enquanto muitos modelos centram suas atenções na patologia, nas relações 

individuais, privadas, a Terapia Comunitária Integrativa se propõe cuidar da saúde 

comunitária em espaços públicos. Propõe-se a valorizar a prevenção. Prevenir é, 

sobretudo, estimular o grupo a usar sua criatividade e construir seu presente e seu futuro 

a partir de seus próprios recursos. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Histórico e pressuposto teórico metodológicos da terapia comunitária  

http://www.sermelhor.com.br/saude/a-terapia-comunitaria-e-sua-origem.html
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2. Pensamento Sistêmico 

3. Teoria da Comunicação 

4. Antropologia Cultural 

5. Formação do Terapeuta 

5.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros  

5.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação 

5.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

BARRETO, Adalberto. Terapia Comunitária - Passo a Passo - 2004 

SATIR, Virginia. Terapia do Grupo Familiar – Ed. Editora Francisco Alves. 1976  
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28.  T E R M A L I S M O   S O C I A L  

C R E N O T E R A P I A  
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I. A TERAPIA 

O recurso à água como agente terapêutico remonta aos povos que habitavam nas 

cavernas, que o adotavam depois de observarem o que faziam os animais feridos.  

Na história humana, várias civilizações como Gregos, Egípcios, Chineses, utilizaram a 

água para tratamento, relaxamento, lazer, etc.  

A existência de águas termais foi relatada por colonizadores que exploravam o Brasil 

Colônia. No país, a primeira fonte de água termal foi encontrada pelos portugueses no 

ano de 1722, descrita por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, quando da exploração de 

ouro e prata em Goiás. Importantes fontes hidrominerais brasileiras foram descobertas 

ainda no século XVIII.  

Entretanto, a institucionalização do uso das águas termais no Brasil veio somente em 

1818, com o decreto de Dom João VI, Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves 

especificadamente para a fonte de Caldas da Imperatriz (Santa Catarina), onde ali 

deveria ser construído um hospital termal aos moldes do hospital de Caldas da Rainha 

(Portugal).  Este decreto é considerado o marco do termalismo no Brasil, na perspectiva 

de prática terapêutica.  

Em 1848, D. Pedro II, Imperador do Brasil, instituiu a estância hidromineral de Caldas 

do Cubatão, posteriormente rebatizado como Caldas da Imperatriz, marcando o início 

da utilização de águas minerais em balneários. Em 1877 é instalado na cidade de 

Petrópolis o Imperial Estabelecimento Hidroterápico para realizar tratamentos, 

especialmente, à família imperial, tendo Dom Pedro II como frequentador assíduo.  

A intensificação do surgimento das estâncias hidrominerais no Brasil se deu nas 

primeiras décadas do século XX, quando o Brasil já era uma república, e ordenava os 

planos urbanísticos das cidades criadas a partir da exploração das fontes ternais. Várias 

cidades nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo foram criadas 

nessa época.  

Acompanhando esse desenvolvimento, as escolas de medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

incluíram em seus currículos o conteúdo de hidrologia médica: na UFMG, havia uma 

disciplina específica chamada de hidrologia e climatologia e na UFRJ, o conteúdo era 

desenvolvido na disciplina de terapêutica geral.  

O apogeu das estancias hidrominerais aconteceu entre os anos 1930 e 1940 por conta 

de seus aspectos terapêuticos e lúdicos, muito associado aos cassinos que havia em 

anexo às estancias. Em 1945, a fim de realizar a gestão da água, o Ministério de Minas 

e Energia, através do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), instituiu o 

Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945 que classifica as águas minerais 

brasileiras, regulamentando sua pesquisa, exploração, industrialização e 

comercialização, válido ainda atualmente.  

Entretanto, ao longo dos anos, busca pelo entretenimento nas estâncias acabou mais 

procurado do que os próprios tratamentos, o que mais tarde implicou em uma das 

razões do declínio desta atividade dada a proibição de jogos no país, em 1946.  
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Assim, paulatinamente, as águas termais, como recurso terapêutico, foram sendo 

preteridas. Atualmente, o turismo de lazer são as principais atividades das estâncias 

hidrominerais no Brasil. Entretanto, com a instituição da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares em 2006, que estabelece, entre outras práticas, o 

termalismo social e crenoterapia, há um panorama favorável para resgatar o uso das 

águas termais para a saúde e ampliar o acesso dessa prática aos usuários do SUS. 

 

II. CONCEITO 

Consiste no uso da água com propriedades físicas, térmicas, radioativas e outras – e 

eventualmente submetida a ações hidromecânicas –, como agente em tratamentos de 

saúde.  

A eficiência do termalismo no tratamento de saúde está associada à composição 

química da água (que pode ser classificada como sulfurada, radioativa, bicabornatada, 

ferruginosa etc.), à forma de aplicação (banho, sauna etc.) e à sua temperatura. 

 

III. CARGA HORÁRIA 

Curso de Especialização, Pós-Graduação e Curso Técnico – 380 a 3.200 horas  

 

IV. INDICAÇÃO 

• Problemas musculares e vasculares 

• Problemas cutâneos  

• Infecções 

• Doenças que afetam o sistema respiratório ou digestório 

• Hipertensão 

• Diabetes, ansiedade e depressão são alguns exemplos. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Português  

2. Língua Estrangeira: Inglês  

3. Matemática  

4. Física e Química 

5. Biologia 

6. Técnicas de Hidroterapia 

7. Técnicas e Terapias de Apoio à Atividade Termal 

8. Saúde e Termalismo 

9. Formação do Terapeuta:  
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9.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

9.2 Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

9.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

DAHDAL, AB. Termas de Águas de Lindóia: uma visão contemporânea dos usuários 

sobre o balneário nos aspectos termal e turístico [dissertação]. Campinas: Universidade 

Estadual de Campinas; 2014. 

GUTENBRUNNER, C. Balneologia e estâncias hidrominerais na Alemanha. In: 

Hellmann F, Rodrigues DMO. Termalismo e Crenoterapia no Brasil e no Mundo. 

Palhoça, SC: Editora UNISUL; 2017. 

FRANCO, AM. Os primeiros registros do uso de águas termais e a formação das 

estâncias hidrominerais no Brasil. Cad Natural Terap Complem. 2014.  

HELLMANN F, Denes K. Termalismo social no Sistema Único de Saúde: ampliando 

ações e olhares quanto ao uso terapêutico da água. 2014. 

HELLMANN F, Denes K, Termalismo e Crenoterapia no Brasil. In: Hellmann F, 

Rodrigues DMO. Termalismo e crenoterapia no Brasil e no mundo. Palhoça, SC: 

Editora UNISUL; 2017. 

MARTINS, AM, Mansur, KL, Pimenta TS, Caetano LC. Crenoterapia das Águas Minerais 

do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Departamento de Recursos Minerais, 2006 

MARRICHI, JMO. A cidade termal: ciência das águas e sociabilidade moderna entre 

1839 a 1931. São Paulo: Annalube; 2015. 

QUINTELA, MM. Cura termal: entre as práticas “populares” e os saberes “científicos”. 

Trabalho apresentado no: VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais; 

2004. Coimbra, Portugal. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2004. 

SILVA, MA. O Complexo Termal da Serra de Caldas: a linguagem do contemplativo e 

do imaginário sobre espaços de Goiás. Geoambiente Online. 2009.  

UNTURA, Filho M. La historia del termalismo en Brasil. Na Hidrol Med. 2010.  
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29.  Y O G A  
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I. A TERAPIA 

Yoga é uma palavra masculina que provém da raiz sânscrita yuj e pode ser 

compreendida como união, junção, integração e conexão. Como qualquer outra palavra, 

assume significados diferentes de acordo com o contexto em que é empregada. 

Pode ser entendido como a união da alma individual com o Absoluto (Deus) e também 

como um estilo de vida apoiado numa concepção filosófica e permeado por um conjunto 

de técnicas que conduzem o praticante a este estado de integração e conexão.  

Pode ser definido como um método integral que atinge, convoca, harmoniza, equilibra 

e aperfeiçoa todas as partes componentes do Ser. Yoga representa tanto o caminho 

como o destino a ser alcançado: é técnica, filosofia e um estado, uma meta. Como uma 

jornada de autoconhecimento oferece orientação e princípios práticos para que a união 

do ser com sua própria consciência espiritual aconteça.  

 

II. CONCEITO 

Yogaterapia é muito além de uma simples atividade física, ela é também uma terapia 

complementar para tratamento e prevenção de várias doenças. Na realidade a proposta 

da Yogaterapia é complementar o tratamento médico e fazer com que o corpo aprenda 

a reagir na luta contra tudo que o afeta negativamente e que causa o seu desiquilíbrio. 

Na tradição, o yoga diz respeito a um processo que visa um estado de unidade espiritual 

do indivíduo. Através da dedicação, irá construindo o seu equilíbrio, que transformará 

os estados de dispersão em estados de concentração interior e de silêncio.  

É uma prática acessível a todos aqueles que tenham vontade para um trabalho físico, 

respiratório e mental orientado na senda do respeito pelo seu corpo.  

 

III. CARGA HORÁRIA 

Graduação e Formação Livre – mínimo 500 horas. 

 

IV. INDICAÇÃO  

• Ansiedade 

• Síndrome do Pânico 

• Depressão 

• Problemas Musculares  

• Problemas Respiratórios 

• Obesidade 

• Dores Musculares  

• Colesterol 

• Combate ao Cansaço  
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V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da cultura indiana 

2. Yoga Sutras de Patanjali 

3. Yoga e Tradição 

4. Neurofisiologia da meditação 

5. Asanas (posturas de Yoga) 

6. Pranayamas (técnicas respiratórias) 

7. Bandhas e Mudras (manipulação das pressões internas) 

8. Yoga Nidra (relaxamento) 

9. Kriya (procedimento de limpeza) 

10. Meditação 

11. Formação do Terapeuta  

11.1. Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros. 

11.2. Ética Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação  

11.3. Prática Terapêutica – mínimo 40 horas. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

SLAVIERO, Vânia Lucia. De bem com a Vida na Escola. São Paulo: Editora 

Ground,2004. 

FEUERSTEIN, Georg. A Tradição do Yoga. Editora Pensamento. 

HERMOGENES. Yoga para Nervosos. Editora Best Seller - Rio de Janeiro- 2013  

CLARET, MARTIN. O Poder do Yoga. Editora Martin Claret - São Paulo. 
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III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Para a elaboração do presente Compêndio das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde, o SINTHALPAR contou com a colaboração de 

profissionais multidisciplinares, bem como de diversas práticas terapêuticas. 

 

 No mesmo sentido, dispôs das valorosas colaborações da Presidente do 

SINTHAPAR, do Conselho Pedagógico, que selecionou e organizou as terapias 

apresentadas neste Compêndio, Conselho de Ética e Disciplina, Diretoria Jurídica e 

todos os funcionários do SINTHALPAR que de alguma maneira colaboraram com a 

concretização do presente trabalho.  

 

 As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde encontram vasto campo 

para seu crescimento e desenvolvimento, uma vez que estão presentes em quase 54% 

dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal e todas as 

capitais brasileiras.  

 

 Dados, referentes ao ano de 2017, mostram que o número de municípios que 

ofertaram atendimentos individuais em PICS é de 3.024 (54%), estando presente em 

100% das capitais. 

 

 A distribuição dos serviços de PICS por nível de complexidade apresentam as 

seguintes porcentagens:  

a) Atenção Básica 78%. 

b) Atenção Média 18%. 

c) Alta Complexidade 4%. 

 

 São em média 2 (dois) milhões de atendimentos das PICS nas UB, distribuídos 

da seguinte maneira:  

 

• 1 (um) milhão de atendimentos na Medicina Tradicional Chinesa, incluindo 

acupuntura; 85 mil fitoterapias;  

• 13 mil de homeopatias;  

• 926 mil de outras práticas integrativas que não possuíam código próprio para 

registro.  

 
 ( http://saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares) 

    

  

  

 O SINTHALPAR apresenta condições e disponibilidade para discussão e 

elaboração de estudos, participação em debates e eventos, realização de parcerias e 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares
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convênios, e demais demandas inerentes a concretização das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde.  

 

 Da mesma forma, reitera a necessidade de acolher os conteúdos curriculares 

adotados para a formação dos terapeutas, no que tange as matérias propedêuticas: a) 

Anatomia, Fisiologia Humana, Normas Sanitárias e Primeiros Socorros, e b) Ética 

Profissional, Filosofia, Cidadania e Legislação, tendo em vista a importância e a 

responsabilidade da atuação do Terapeuta Integrativo e Complementar em Saúde.  

 

  

 Curitiba, 14 de dezembro de 2019. 
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