
A SBED se preocupa com saúde mental e 
emocional e traz algumas sugestões de 

como lidar com este momento de 
pandemia!

É possível que neste momento você possa sentir:

 Sintomas de ansiedade, medo, aumento do estresse 
psicológico, dificuldade para dormir, dificuldade para se 
concentrar e  pode até sentir aumento ou retorno de 
algumas dores.

Nós da COMPICS-SBED tentaremos lhe ajudar!



ou integrada à Medicina 
Convencional

LEMBRETES

Você é único/a  e seu corpo não é soma de suas partes, mas 
um todo unificado, integrante de um universo dinâmico e  em 
constante interação energética com ele, doando e recebendo 
energia, podendo gerar, contudo, estados de equilíbrio e 
desequilíbrio em seu próprio dinamismo1. 

Tudo o que você cria na sua consciência fruto das suas 
emoções, positivas ou negativas, simultaneamente, vai sendo 
construído no seu sistema orgânico e expressado no corpo  
físico, então, é inconteste a influência da saúde emocional na  
física vice-versa.

1.Horta, W de Aguiar. Teoria das necessidades humanas básicas. In: Horta, W de Aguiar,  
processo de Enfermagem. São Paulo: EPU/EDUSP, 1979. p.27-31.



DISPARADORES

► As incertezas sobre o presente e o futuro 🡺 têm impacto na saúde mental

► Preocupação 🡺 com os familiares, os amigos, os profissionais que estão diretamente à 
frente desta pandemia 🡺 podem tirar o sono

► Informações constantes verdadeiras e falsas 🡺 podem aumentar o medo

► Distância obrigatória dos familiares  🡺 apertam o coração

O que a SBED com seu Comitê das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
(COMPICS) pode  ajudar-lhe para lidar com esse cenário?

► As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm um papel fundamental 
neste momento.

► Pode-se utilizar diversas práticas no domicílio para lidar com estas emoções e 
sentimentos. Porém, nestes slides serão incluídas outras que estão inseridas nas 
grandes áreas da PNPIC, p.ex: Calatonia faz parte da área - Imposição de mãos, assim 
como  a Auto-massagem( Do-In) e o EMF Balancing Technique® .

► O COMPICS - SBED têm diversas sugestões



O que e quais são as PICS?

“As PICS são processos terapêuticos embasados nos princípios 
e conhecimentos da Medicina Tradicional agindo como um 
complemento  integrativo no tratamento convencional, 
aprovados e regulamentados pela Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares – MS (PNPIC/MS)”2. 

Têm como objetivos:
restaurar, harmonizar, equilibrar e manter a integralidade do 
corpo, mente, emoção e espírito, pela mobilização de suas 
energias.

2.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Portaria 971/2006 e 702/2018 – 
Política Nacional de Práticas Integrativas e  Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde; 2006/2018.



u integrada àAtualmente são 29 PICS 2 

ACUPUNTURA
ANTROPOSOFIA
ARTETERAPIA
AYURVEDA
APITERAPIA
AROMATERAPIA
BIODANÇA
BIOENERGÉTICA
CONSTELAÇÃO FAMILIAR
DANÇA CIRCULAR
GEOTERAPIA
HIPNOTERAPIA
HOMEOTERAPIA

IMPOSIÇÃO DE MÃOS
FITOTERAPIA
MEDITAÇÃO
MUSICOTERAPIA
NATUROPATIA 
OZONIOTERAPIA
QUIROPRAXIA
REFLEXOTERAPIA
REIKI
SHANTALA
TERAPIA COMUNITÁRIA 
INTEGRATIVA
TERAPIA DE FLORAIS
TERMALISMO 
YOGA



LEMBRETE
Antes de mais nada é preciso lembrar que:

As PICS são coadjuvantes da terapêutica 
convencional  NÃO sua substituição e o SUS as 
oferece  em Unidades  Básicas de Saúde.

Então você gostaria de perguntar:

Quais PICS poderia utilizar para me ajudar na 
mobilização de minhas energias para  reequilibrar meu 
corpo, mente, emoção e espírito, enfim minha saúde, 
principalmente, nesse momento de isolamento social? 



Alguns exemplos de procedimentos de PICS 
que você pode utilizar em casa

► Aromaterapia

► Arteterapia

► Auto-massagem

► Calatonia

► EMF Balancing Technique® (Eletromagnetic Field)

►  Meditação

► Reiki



3.PIMENTA FC et al. Anxiolytic Effect of Citrus aurantium L. on Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Phytother Res. 2016;30(4):613-7.

Aromaterapia

“Prática terapêutica que utiliza as propriedades dos Óleos Essenciais (OE) para recuperar o 
equilíbrio e a harmonia do organismo visando à promoção da saúde física e mental” 2 .

Os OE são obtidos de grande variedade de plantas aromáticas com aplicações inalatórias ou 
dérmicas. 

Seus efeitos analgésico, ansiolítico, estimulante, energizante e relaxante  têm sido 
comprovados por significativas evidências científicas para o alívio natural do estresse, da 
ansiedade, acalmar, estimular a concentração, ânimo e energia3 .

Vias de uso:
Inalatória: É a forma mais comum e efetiva de receber os efeitos 

benéficos dos OE
Cutânea: para evitar irritação cutânea alguns tipos de OE devem ser

 diluídos em óleo vegetal 100% puro. 
Enteral(Ingestão): Não são todos os OE que podem ser ingeridos. Nunca ingerir OE se 
tiver dúvida quanto à  segurança e dose indicada. 

2. Brasil. Ministério da Saúde, Práticas Integrativas, Meditação. <https://aps.saude.gov.br/ape/pics/praticasintegrativas> Acesso, 25.05.2020



   ATENÇÃO: OE são muito concentrados e nem todos podem ser associados 
Sempre: diluir em óleo vegetal puro  o qual dará a validade; OE ou sua 
mistura 🡺 mantidos em lugar escuro e fresco; 

OE sintéticos não são terapêuticos

Os OE criam, no trabalho, home office ou em isolamento domiciliar um 
ambiente terapêutico, calmo e aconchegante, p. ex.: OE de Lavanda4 pode 
ser o mais conhecido como calmante ou relaxante, porém, há outros 
capazes de produzir o mesmo efeito: 

Aloe Vera: calmante, sedativo e facilita a meditação

Laranja, Laranja amarga: ansiolítico - mais eficiente que o diazepam em estudo clínico 
realizado no controle da ansiedade em pacientes com leucemia3

Palmarosa e Gerânio: ansiolítico,  relaxante, antidepressivo, estimulante da produção 
de anticorpos5

3.Pimenta FC et al. Anxiolytic Effect of Citrus aurantium L. on Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Phytother Res. 2016;30(4):613-7.
4. YAP WS et al. Efficacy and safety of lavender essential oil (Silexan) capsules among patients suffering  from anxiety disorders: A network meta-analysis. 
Scientific Reports.2019; vol. 9;Article number:18042
5Farhath S.;Vijaya PP; Manivannan V.  Immunomodulatory activity of geranial, geranial acetate, gingerol, and eugenol essential oils: evidence 
for humoral andcell-mediated responses. Avicenna Journal of Phytomedicine, 2013;3 (3):224-30.



Bergamota: Antisséptico, anti-inflamatório, antidepressivo, 
antiviral e antibacteriano6, altamente relaxante

Tangerina, Camomila Romana e Lemongrass (ou capim-limão): 
ansiolíticos, sedativos, antidepressivos, altamente relaxantes, 
revigorantes, estimulam alegria e serenidade7.

Tea Tree,  Tomilho , Hortelã,  Alecrim: antifúngico, antiviral, 
antibacteriano, antidepressivo e estimulante6,7.

Eucalipto:  mucolítico, descongestionante e expectorante e fortalece o 
sistema imunológico; antifungíco;, antisséptico e antibacteriano6,7. 

Erva Doce: espamolitíco, galactogênico, antiflatulência, analgégico 
gástrico. 

Sândalo Amyris: favorece a meditação e espiritualidade6.

6 Van Vuuren, SF; SULIMAN, S; Viljoen, AM. The antimicrobial activity of four commercial Essentials oils in combination with conventional antimicrobials. Lett Appl. 
Microbiol – 2009; 48(4):440-46.
7 Amaral, F .Técnicas de aplicação de óleos essenciais: Terapias de saúde e beleza. São Paulo: Cengage Learning; 2015



Sugestões:

Para um banho relaxante7 depois de um dia estressante de trabalho, ou 
de um cansativo isolamento, experimente criar um ambiente agradável, 

tranquilo;  
Escolha uma música suave de sua preferência;
Diminua a intensidade luminosa e escolha  um desses OE, 
indicados para tal fim: Lavanda, Bergamota, Gerânio, 
Lemongrass (capim-limão), Laranja, Tangerina, Camomila, 
Melissa, Manjerona; 
Pingue de 3 a 5 gotas no chão  ou nos cantos do box do 
chuveiro e aproveite inalar durante o banho; 
Se você tiver banheira, pingue 2 a 3 gotas de um desses 
OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal, caso não o tenha, 
pode usar leite7 e... aproveite.

7 Amaral, F . Técnicas de aplicação de óleos essenciais: Terapias de saúde e beleza. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning; 2015. 256 p



Escalda-pés: Siga os mesmos passos em relação ao ambiente do banho 
relaxante7;  

Escolha um balde ou bacia que acomode bem seus pés e  coloque água à 
temperatura (T°C) de 37°C a 39°C;
Pingue aos poucos de 8 a 15 gotas do OE escolhido; 
Sente-se confortavelmente, use roupas  confortáveis e cubra os joelhos; 
Mergulhe os pés na água até as panturrilhas e cubra suas costas 
permanecer durante 20 minutos; 
Tenha sempre à mão um jarro com água quente para manter a T°C ;  
Ao finalizar o escalda pés, seque-os bem e coloque meias logo depois, 
evitando choque térmico corporal, além de perder o efeito benéfico do 
procedimento.
 É opcional colocar no balde ou bacia pedras roliças, bolinhas de gude, 
pétalas de rosas, rodelas de limão ou laranja, ramos de hortelã, sachês 
de camomila,   conforme o objetivo do escalda-pés.

7 Amaral, F . Técnicas de aplicação de óleos essenciais: Terapias de saúde e beleza. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning; 2015. 256 p
8.Amaral, F Oliveira CJ. Artigo de opinião e revisão: Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais produzindo referências científicas. https://doi.org/10.31415/bjns.v1i3.33. bjns [Internet]. 
20maio2019 [citado 4jun.2020];1(3):1-. Available from: http://www.bjns.com.br/index.php/BJNS/article/view/33



 Algumas associações por via inalatória ou cutânea, para: 

Estimulante/Energizante: 1gt OE de Alecrim +3gt  de Laranja + 
3gt  de Hortelã no difusor ou no banho: 8gt OE Hortelã + 4gt de 
Toranja + 3gt de Alecrim
Relaxante e Calmante8:  2gt de  OE Limão Siciliano + 2gt de 
Laranja + 2gt Cedro + 2gt Cravo no difusor ou no banho: 4gt OE 
de  Lavanda + Camomila Romana + 4gt
Massagem relaxante: 4gt OE de Lavanda + 9gt Mirra + 5gt 
Ylang Ylang8,9 + 4gt de Camomila Romana; 
Para relaxar e acalmar massageie seus pés com 8 gt de OE 
Bergamota ou de Lavanda (4%) diluídas em 10ml de óleo puro 
vegetal à noite para um sono tranquilo.

8.Gnatta JR, et al. Aromaterapia com ylang ylang para ansiedade e autoestima: estudo piloto.Rev Esc Enferm USP. 2014; 48(3):492-9
9. Amaral, F Oliveira CJ. Artigo de opinião e revisão: Instituto de Osmologia e Óleos Essenciais produzindo referências científicas.
 https://doi.org/10.31415/bjns v1i3.33. bjns  [Internet] . 20maio2019 [citado 4jun.2020];1(3):1-. Available from: http://www.bjns.com.br/index.php/BJNS/article/view/33



Arteterapia - Prática expressiva artística, icônico-visual, simbólica 
analisando a conexão dos ambientes interno e externo do indivíduo 
agindo, favorecendo a saúde física e mental do indivíduo10. 

Na verdade  a Arteterapia baseada nas diversas formas de expressão 
artística processa terapeuticamente as emoções e o conviver  com o outro 
e consigo mesmo, facilitando a exteriorização consciente dos sentimentos 
reprimidos, compreendendo-os, aceitando-os e evoluindo como pessoa11. 
 
Arteterapia 🡺ajuda você a concentrar-se no ato de sua criação;

Facilita 🡺 seu planejar, sua disciplina, interiorização e exteriorização de 
sua criatividade e se associada a outras artes como a música, artesanato, 
literatura, dança, o resultado sentido é um profundo bem-estar, além de 
ajudá-lo a solucionar problemas emocionais, psicológicos e de estresse. 

10.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Portaria 971/2006 e 702/2018 – 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde; 2006/2018
11.Rabelo,CL  Silva; EM da ; Barbosa, ME (2017). Arteterapia: Processo, sentimentos e emoções. Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, 2(3): 78- 85.



Na arteterapia pessoa tem a oportunidade de  mobilizar sua 
criatividade e  usar sua imaginação a partir das vivências do dia-a-dia.

Envolve processos mentais, fisiológicos, tipo de personalidade, 
motivação, percepção, aprendizado, comunicação, relacionamento 
interpessoal, conhecimento, habilidade e destreza manual, influências 
ambientais e culturais, atitudes pessoais, hábitos e valores12.

Requer disposição para abrir-se a novas ideias e fatos e ajudam à 
pessoa a livrar-se de outros bloqueios mentais, estimula a curiosidade 
natural13.

Alguns sites que podem ajudá-lo a se inspirar
https://www.hipercultura.com/a-mandala-e-sua-representacao/
https://psicopedagogiaearteterapiacognoart.wordpress.com/2013/06/16/tecnicas-atividades-e
-dicas-em-arteterapia 
https://www.uol.com.br/nossa/curadores-e-criadores/2020/03/21/40-atividades-na-jardinage
m-para-fazer-na-quarentena.htm 

12.Duncan, N. Trabajar con las Emociones en Arteterapia. In: Duncan, N. Arteterapia - Papeles de arteterapia y
 educación artística para la inclusión social . 2007; 2: 39-49
13. Urrutigaray, MC. Arteterapia: a transformação pessoal pelas imagens. 5. ed.  Rio de Janeiro: Wak, 2011. 164p.

https://www.hipercultura.com/a-mandala-e-sua-representacao/
https://psicopedagogiaearteterapiacognoart.wordpress.com/2013/06/16/tecnicas-atividades-e-dicas-em-arteterapia
https://psicopedagogiaearteterapiacognoart.wordpress.com/2013/06/16/tecnicas-atividades-e-dicas-em-arteterapia
https://www.uol.com.br/nossa/curadores-e-criadores/2020/03/21/40-atividades-na-jardinagem-para-fazer-na-quarentena.htm
https://www.uol.com.br/nossa/curadores-e-criadores/2020/03/21/40-atividades-na-jardinagem-para-fazer-na-quarentena.htm


Algumas sugestões para você expressar sua criatividade e sua arte:

Escrita Criativa: experimente descrever o que você está sentindo no 
momento e fazer dela uma narração, uma estória, um poema, você se 
concentrará e exercitará sua capacidade exteriorizar seus sentimentos,  
dar vida aos objetos, às personagens; 

Desenho: coloque uma música instrumental de sua preferência e 
procure dar forma  ao  que ela lhe transmite; tente criar sua mandala= 
círculo/diagrama 🡺 concentração de energia/integração/ harmonia; 
como você se vê  neste mundo/universo; escolha diversos materiais e 
investigue  seus significados terapêuticos;

Brinque com o seu nome: Tente  descobrir o significado em outro 
idioma, faça rimas, monogramas com ele;

Leitura:  Ler estimula: a criatividade, a imaginação, exercita a memória,  
melhora a relação interpessoal e a expansão de si mesmo. 



Pintura: experimente colocar suas emoções, sejam elas quais forem,  numa tela, papel 
sulfite, cartão, com tinta de sua preferência e sua área criativa e afetiva vibrarão, 
equilibrando suas emoções, sua auto-estima14. 

Modelagem:  ajuda você a canalizar suas energias na criação de algo ao mesmo tempo 
que ativa sua cognição e habilidade psicomotora. Sucata: usando sua criatividade  e   
plásticos, vidros, papéis, madeira, tecidos, estimula suas percepções, atenção, 
transformação. 

Colagem: Você pode criar quadros, encapar caixas, livros com diversos materiais: fotos, 
recortes de revistas, jornais, grãos, tecido,  etc., favorece sua disciplina,  planejamento, 
concentração, escolha,  expressar  suas emoções pelo tema selecionado. 

Movimento e dança: momento de descontração e liberdade expressado pelo 
movimento, ritmo, “dança é relação, é ação, por meio de um conjunto de elementos 
que se comunicam” 

15. Dance sozinha, com o parceiro, mas dance, principalmente 
nesses momentos de isolamento.
 
Fotografia: experimente fotografar um momento especial;   deixe sua curiosidade 
unir-se à sensibilidade para captar toda a emoção daquele instante

14 Bucho, JLC  Relação entre a fluidez da tinta e a fluidez da vida contemporânea - a pintura emocional. 2017 https://www.psicologia.pt/ 
artigos/textos/A1146.pdf
15 https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174968/2/eBook_Elementos_do_movimento_na_Danca- Licenciatura_em_Danca 017._UFBA.pdf  

http://gavetinhadeatividades.blogspot.com.br/
http://gavetinhadeatividades.blogspot.com.br/
https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1146.pdf
https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1146.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174968/2/eBook_Elementos_do_movimento_na_Danca-%20Licenciatura_em_Danca_UFBA.pdf


Auto-massagem
Esta prática é conhecida como Do-in e utiliza os conhecimentos da 
Medicina Tradicional Chinesa, como os pontos de estimulação da 
acupuntura16,17. 

Aqui serão indicados alguns pontos para serem pressionados neste 
momento único que estamos vivendo.

Há dois movimentos que podem ser feitos nos pontos a seguir:

Movimento 1: Pressionar ou Sedar

Após identificar o ponto, pressione e conte devagar ... um, dois e três.
Relaxe a mão e conte devagar, sem pressionar ... um, dois e três.
Repita os passos acima três (3) vezes.
A pressão deve ser suave e confortável. Para ajudar a sentir esta pressão, 
feche os olhos e sinta a intensidade. 

16. Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º vol. 18ªed. Ed. Grund. 1985.
17. Maciocia G. Os fundamentos da medicina chinesa: mm texto abrangente para acupunturistas e fitoterapeutas. 2a ed. São Paulo: Roca, 2006. 



Auto-massagem
Movimento 2: Massagem Circular16,17.

Após identificar o ponto, faça três giros de 
aproximadamente meio centímetro contando devagar ... 
um, dois e três.
Relaxe a mão e conte devagar, sem pressionar ... um, dois 
e três.
Repita os passos acima três (3) vezes.

Caso sinta um leve incômodo nos pontos escolhidos, 
diminua a pressão, aguarde um tempo e repita a pressão 
neste local. Este incômodo indica que este local precisa de 
atenção.

16. Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º vol. 18ªed. Ed. Grund. 1985.
17. Maciocia G. Os fundamentos da medicina chinesa: mm texto abrangente para acupunturistas e fitoterapeutas. 2a ed. São Paulo: Roca, 2006. 



Ponto VG14
► Benefícios

Clareza mental e diminuição de estresse. 

► Localização

Deslize a mão suavemente pelo pela coluna cervical e 
pare ao sentir o ponto mais elevado. Este e o ponto, que 
é referente à vértebra C7, onde está o VG14.

► Como fazer?

Você pode estimular este ponto de duas maneiras:

Se for possível continuar com os braços elevados para 
massagear, siga os passos de massagem por pressão ou 
movimentos circulares no sentido horário.

Se tiver alguma dificuldade ou restrição de 
movimentação, pegue uma toalha de banho e passe ao 
redor do pescoço, deslizando a toalha de uma lado para o 
outro, em cima deste ponto. Faça por 9 vezes.

Figura 1 Fonte da imagem: https://itiomassagem.com.br/massagem/
automassagem-em-pontos-de-acupuntura  
15: Ed. Grund. 1985



Ponto R1
► Benefícios

Clareia os pensamentos, acalmar algumas 
dores de cabeça 

► Localização

Este ponto está localizado na sola dos pés, 
entre os 2º e 3º pododáctilos. Veja na 
imagem.

► Como fazer?

Faça apenas a massagem circular no 
sentido horário  para tonificar.

*Se adicionar um Óleo Essencial de ação 
relaxante o efeito sinérgico será mais 
efetivo  

Fonte da imagem: 
https://itiomassagem.com.br/massagem/automassagem-em-pontos-de-acupuntura.

16.Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º vol. 18ªed. Ed. Grund. 1985



Ponto VC17
► Benefícios
Acalma o coração e o choro. Utilizado para 
tensões emocionais.  

► Localização
Este ponto encontra-se entre os mamilos, 
na altura do processo ou apêndice xifoide, 
i,é.  no ponto médio sobre o osso esterno 
no tórax anterior.

Como fazer?
Deitado ou sentado, pressionar e massagear 
em círculo no sentido horário, utilizando 
três ou quatro dedos. 
Lembre-se de respirar compassadamente.

 Figura 2 .Fonte da imagem: 
https://itiomassagem.com.br/massagem/automassagem-em-pontos-de-acupuntura.

16. Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º vol. 18ªed. Ed. Grund. 1985



Ponto Yintang ou Palácio da Fronte
► Benefícios

Cefaleia, acalmar os pensamentos e melhorar a 
respiração. Também atua na melhora o sono e 
redução de pesadelos.

► Localização

Entre as sobrancelhas, no ponto médio, como nas 
Figuras16

.

Como fazer?

Deitado ou sentado, pressionar ou massagear 
circularmente, no sentido horário.

16. Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º v. 18.ed.São Paulo: Ed. Grund. 1985



C7
► Benefícios

Atua na dificuldade de dormir, 
melhorando o padrão do sono.

► Localização

No punho, na direção do dedo mínimo, 
como se vê na Figura.

► Como fazer?

Use pressão com o polegar.

16. Cançado JCL. Do-In. Livro dos primeiros socorros. 1º v. 18.ed. Ed. Grund. 1985



 Calatonia

Dentro da amplitude de oferta de PICS, as voltadas 

para a Imposição de mãos, Toque Terapêutico, 

Reflexologia  entre  outras, tem-se a TÉCNICA 

CALATÔNICA ou CALATONIA criada pelo médico 

húngaro Pethö Sándor18, médico da Cruz Vermelha 

nos campos de refugiados na Alemanha durante a 2ª. 

Guerra Mundial, para o reequilíbrio somático, 

emocional e mental  dos  mesmos. 

 18 Sándor, P. Técnicas de relaxamento. 4.ed. ; São Paulo: Vetor, 1982.



 CALATONIA

É o relaxamento profundo pela aplicação de uma sequência estruturada 

de toques sutis bilaterais na pele, em regiões distintas do corpo. 

Promove no âmbito somático, o reequilíbrio cardiorespiratório,  a 

regulação térmica corporal, vascular e linfática;  

No emocional: a remissão e reorganização dos bloqueios psicológicos 

conscientes e inconscientes e a autoconsciência; 

No nível mental minimizar, eliminar e autocontrolar o estresse advindo 

de estressores externos do viver e conviver diários19. 
19 Passos, CH, Lima, RA - A contribuição da calatonia como técnica auxiliar no tratamento da fibromialgia: possibilidades e reflexões. Bol. psicol [online]. 2017, 67(146):13-24. 



Como fazer?

O procedimento  do  toque sutil  calatônico consiste em tocar por uma 

série de 9 toques leves por 2-3 minutos simultânea e paralelamente em 

cada polpa dos pododáctilos de  ambos os  pés,  no leito ungueal (Figura 1),  

planta(sola) dos pés (Figura 2), calcanhares, maléolos(tornozelos), região 

das fossas poplíteas (no início da panturilha) (Figura 3), podendo ainda, 

utilizar um 10º. toque na região occipital (nuca) (Figura 4). Posiciona-se o 

cliente em decúbito dorsal horizontal com os MMSS ao longo do corpo, 

com os olhos fechados, ambiente e execução do procedimento em silêncio. 

                               

                                                                                                         

           Figura 1                  Figura 2                     Figura 3                   Figura 4



Com as polpas dos polegares e dedos da mão, tocam o leito ungueal 
do pododáctilo correspondente; 

Inicia-se o 1º toque/ponto pelo 3º pododáctilo (p)/dedo médio; 
a seguir o indicador/2ºp; anular/4ºp; mínimo/5ºp; polegar/Hálux. 

Em seguida, o 6º toque/ponto = planta(sola) dos pés, abaixo do arco 
plantar (Figura 2);  7º ponto = acima do calcâneo; 

8º toque/ponto com os calcanhares apoiados circula-se os maléolos, 
sentido horário;  9º toque/ponto=fossas poplíteas (Figura 3); 

10º toque/ponto = occipital( nuca)(pode-se terminar nesse ponto (Figura 
4)

Cada pododáctilo será tocado delicada e simultaneamente pelo polegar e o 
dedo correspondente ao seu pododáctilo em ambos os pés e sempre no 
leito ungueal( Figura 1). 



Uma sessão de Calatonia dura em 
média 40 minutos, os 20 primeiros para 
a execução do procedimento dos 
toques e 20 últimos para  um momento 
de interação entre terapeuta e cliente 
cujo compartilhar de experiências, 
sentimentos, dor, mágoas, raiva, culpa 
contidos,   memórias,  costumam 
aflorar nesse momento da sessão. 



20 A EMF Balancing Technique® está presente em mais de 70 países, sendo oficialmente reconhecida por algumas instituições, tais como: o Instituto de Psicologia Integrativa e 
Desenvolvimento Profissional da Rússia onde a EMF é parte da grade curricular, a Sociedade Alemã de Medicina Alternativa (DGAM) onde se oferece especialização aos profissionais da EMF 
para atuar na Saúde, o Instituto Reidman International College de Terapias Alternativas em Israel, dentre outros.
21 Dubro, PP . Lapierre, DP..Evolução Elegante – A Expansão da Consciência: o seu portal para o hiperespaço.  São Paulo:Ed.Madras, 2007. 352p
22 Figura 1 – Universal Calibration Lattice® - Fonte: The Energy Extension Inc.(EEI) EUA. Disponível em: http://GlauciaCerioni.blogspot.com/p/sessao-atendimento-da-emf.html, 2020

EMF Balancing Technique®

Eletromagnetic Field (EMF) Balancing Technique®20, técnica de equilíbrio do 
campo eletromagnético, para trabalhar com a Universal Calibration Lattice®22 
(UCL) estrutura homeodinâmica conexa à anatomia energética humana sendo 
uma extensão do sistema nervoso simpático e parassimpático humano gerando 
seu sistema de energia complementar - a Malha de Calibração Universal21.

Esta vai permitir melhor circulação de energia, favorecendo a remoção de 
bloqueios energéticos, promovendo profundo realinhamento e equilíbrio da 
anatomia energética humana e fortalecendo a UCL®.

Resulta em  um estado de consciência, equilíbrio e coerência do campo 
eletromagnético  em perfeito ajuste entre mente, corpo e emoção, e 
conecta-se, principalmente, com os chacras, interligando o sistema vivo com o 
Universo.

A Malha de Calibração Universal21 é composta por 12 fibras principais 
interligadas, formando uma malha multidimensional (Figura 1). 

Figura 1 – Universal Calibration 
Lattice® 22



20 A EMF Balancing Technique®está presente em mais de 70 países, sendo oficialmente reconhecida por algumas instituições, tais como: o Instituto de Psicologia Integrativa e Desenvolvimento 
Profissional da Rússia onde a EMF é parte da grade curricular, a Sociedade Alemã de Medicina Alternativa (DGAM) onde é oferecida  especialização aos profissionais da EMF para atuar na 
Saúde, o Instituto Reidman International College de Terapias Alternativas em Israel, dentre outros.
21 Dubro, PP . Lapierre, DP..Evolução Elegante – A Expansão da Consciência: o seu portal para o hiperespaço.  São Paulo:Ed.Madras, 2007. 352p

Existem 13 fases no sistema completo da EMF Balancing Technique®20, cada uma 
das doze primeiras fases está vinculada a uma sessão divididas em três módulos 
de quatro fases.

As quatro primeiras são as bases energéticas projetadas para remover,  trabalhar 
e fortalecer os quatro prismas da Malha de Calibração Universal21:
. Dorsais - empoderamento do eu pessoal, reconciliação com as energias vindas 
das vivências do passado, dos traumas, das ansiedades, fortalecimento do sentido 
de autodireção e autossuporte. 
. Frontais - ligadas à abertura para a capacidade potencial do “Vir a Ser”, projetos 
cocriativos e intenções, liberação de medos e preocupações; 
. Laterais: Direita - Fibras da capacidade pessoal de doar energias e 
                  Esquerda - Fibras da capacidade pessoal de receber energias. 

As demais fases  estão voltadas à capacidade de pensar e agir  dentro da energia 
quântica  focando  a expansão consciente da inteligência emocional - capacidade 
conscientizar-se da sua própria potencialidade  energética e como irradiá-la no 
aqui e agora, expressando sua sabedoria e equilíbrio energético de seu corpo, 
mente e espírito20.

Figura 1 – Universal Calibration Lattice® 22



Em cada uma das sessões o cliente vestido é colocado em decúbito dorsal sobre 
uma maca e o profissional inicia uma série completa de movimentos, como os 
do Tai Chi Chuan. 

Todos os movimentos são realizados dentro da estrutura homeodinâmica 
conexa à anatomia energética humana-UCL®20,21 que percorre a extensão da 
energia do centro do corpo até uma área + ou - 60 cm acima e abaixo do corpo 
físico, como se observa na Figura 1.

O resultado da sessão de EMF é único e individual, pois, se dá de acordo com a 
sabedoria interior do cliente. A energia associada em cada fase da sessão, 
facilita a experiência de si próprio como um ser energético, construindo 
fundamentos para um evoluir consciente para alcançar o nível vibratório do “Eu 
Infinito”- Evolucionário Emergente.

Geralmente, não há contato físico com o cliente, mas pode ocorrer um ou outro 
toque leve nas mãos. Um atendimento de EMF pode ser realizado com adultos 
e crianças, à distância ou presencialmente. Há também um programa modular 
específico para crianças, chamado Lattice Logic® para Crianças23.

20 A EMF Balancing Technique® está presente em mais de 70 países, sendo oficialmente reconhecida por algumas instituições, tais como: o Instituto de Psicologia Integrativa e Desenvolvimento 
Profissional da Rússia onde a EMF é parte da grade curricular, a Sociedade Alemã de Medicina Alternativa (DGAM) onde se oferece especialização aos profissionais da EMF para atuar na Saúde, o 
Instituto Reidman International College de Terapias Alternativas em Israel, dentre outros.
21 Dubro, PP . Lapierre, DP..Evolução Elegante – A Expansão da Consciência: o seu portal para o hiperespaço.  São Paulo:Ed.Madras, 2007. 352p
23 Cerioni, G.  Artigo Um Novo Sistema Educativo: Lattice Logic® para Crianças, livro Práticas Integrativas e Complementares no cuidado a Crianças e Adolescentes. Ed. Nova Práxis, 2019, p.243-283 

Figura 1 – Universal Calibration Lattice® 22



Figura 1 – Universal Calibration Lattice® 22

Postura energética de Equilíbrio

“Se queremos mudar, devemos ir além daquilo que sempre fizemos. Muitos de nós 
sabemos como é difícil criar equilíbrio com a mesma consciência que criou o 
desequilíbrio. É hora de pensar e raciocinar de novas maneiras, de desenvolver nossa 
capacidade quântica de raciocínio!”24

Aqui está” um exercício bem fácil da EMF Balancing Technique®, chamado “Irradiação 
da Energia do Centro”20, para ser utilizado em situações do cotidiano, favorece um 
estado de maior equilíbrio e centramento:

Focalize sua atenção no centro energético da parte inferior do seu corpo, centro de 
baixo - CB, aproximadamente 60 cm abaixo de seus pés. Sinta-se confortável e 
profundamente conectado com a terra; Expresse a intenção de uma forte conexão 
com o CB.
Focalize sua atenção no centro energético da parte superior do seu corpo, centro de 
cima - CC, aproximadamente 60 cm acima de sua cabeça. Sinta-se confortável e 
completamente conectado com o Universo; Expresse a intenção de uma forte 
conexão com o CC.
Agora, expresse a intenção de irradiar sua energia do centro em todas as direções, 
como a luz radiante e fluorescente de um raio. Conforme você mantém sua energia 
nesta postura, a inteligência espiritual passa a estar disponível.

21 Dubro, Peggy P.Evolução Elegante – A expansão da consciência, o seu portal para o hiperespaço. Ed. Madras, 2007, p.115-118
22 Figura 1 - Universal Calibration Lattice® - Fonte: The Energy Extension Inc.(EEI) EUA. Disponível em: http://GlauciaCerioni.blogspot.com/p/sessao-atendimento-da-emf.html, 
2020
24 Dubro, Peggy P. Artigo Intenção Quântica na Energia do Amor, livro Pontos de Mutação na Saúde volume 3. Ed. Aleph, 2013, p.316 



Meditação

Meditação é uma metodologia pessoal utilizada tradicionalmente pelas 
civilizações antigas para um treinamento ordenado e regular de atenção 
para promover melhor humor, focalização, atuação, conexão entre mente, 
corpo e ambiente , além de tranquilizar a mente e relaxamento corporal. 

“A meditação amplia a capacidade de observação, atenção, concentração 
e a regulação do corpo-mente-emoções; 

Desenvolve habilidades para lidar com os pensamentos e observar os 
conteúdos que emergem à consciência; 

Facilita o processo de autoconhecimento, autocuidado e 
autotransformação; e aprimora as inter-relações – pessoal, social, 
ambiental – incorporando a promoção da saúde à sua eficiência.”25

Existe ampla diversidade de práticas meditativas que auxiliam pelo  
serenar da mente, o aumento da concentração, da atenção, de focar a 
mente num objeto, pensamentos, sentimentos e ações,  em determinado 
estímulo. 

25. Brasil. Ministério da Saúde, Práticas Integrativas, Meditação. <https://aps.saude.gov.br/ape/pics/praticasintegrativas> Acesso, 25.05.2020



Respire, inspire...
Conecte-se ao seu “eu interior” por meio da meditação:

Mentalize os benefícios que o seu corpo e sua mente irão receber nesse momento 
especial de respeito e amor consigo;

Procure um lugar tranquilo, livre de distrações e horário do seu dia que não seja 
comum as interrupções; 

Posicione-se confortavelmente, sentando-se em uma cadeira, de tal forma que seus 
pés toquem o chão, ou no próprio chão sobre uma almofada com as pernas cruzadas;

Use um objeto como ponto de foco, uma vela acesa, p.ex. Com o olhar focado no 
objeto, respire três vezes, contando de trás para frente: três (inspire calmamente e 
expire), dois (inspire calmamente e expire), um (inspire calmamente e expire); 

Permaneça por 5 minutos – perceba que pensamentos passam por sua mente. Não os 
retenha, sempre que se perceber dispersando, volte a focar a atenção no objeto;

Mantenha o foco no objeto e conte: um (inspire calmamente e expire), dois (inspire 
calmamente e expire), três (inspire calmamente e expire); 

Gradativamente, tome consciência da sua respiração, com a prática, você perceberá 
que sua respiração é cada vez mais calma e sua mente está mais concentrada; 

Pratique regular e sistematicamente , se possível todos os dias.



Reiki
Reiki "é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para 
canalização da energia vital visando promover o equilíbrio energético, 
necessário ao bem-estar físico e mental26.”

A palavra Reiki é de origem japonesa, Rei significa o aspecto cósmico e 
universal da energia e ki refere-se à força vital presente em todos os seres 
vivos.

“Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios – “nós 
energéticos” – eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento 
celular, e restabelecendo o fluxo de energia vital – Ki. A prática do Reiki 
responde perfeitamente aos novos paradigmas de atenção em saúde, que 
incluem dimensões da consciência, do corpo e das emoções26.”

Terapêutica - A terapêutica objetiva fortalecer os locais onde se encontram 
bloqueios - "nós energéticos" - eliminando as toxinas, equilibrando o pleno 
funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital.

26. Brasil. Ministério da Saúde, Práticas Integrativas, Meditação. <https://aps.saude.gov.br/ape/pics/praticasintegrativas> Acesso, 25.05.2020



Como é feito um tratamento de Reiki 

Com o cliente preferencialmente deitado em uma maca, o terapeuta pela 
imposição das mãos usa a aproximação ou o toque sobre o corpo da pessoa 
com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de estímulo e 
recuperação da saúde 27. 

Baseado na concepção vitalista de saúde e doença, considera a existência 
de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia 
vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da 
mente de forma integral 27.

Apoio - A aplicação de Reiki como tratamento tem duração de quarenta e 
cinco minutos ou mais, podendo também oferecer atendimentos 
emergenciais e de uso ambulatorial com duração entre dez a trinta 
minutos. Nestes casos o profissional disponibiliza a energia Reiki para o 
cliente, fomentando maior equilíbrio no âmbito da causa 27.

Um atendimento de Reiki pode ser presencial ou à distância.

27. CERIONI, G. Manual de Reiki Nível IV - Mestre Professor, escola Reikilibrar, 2012:155. Disponível em: <https://www.REIKilibrar.com.br>.



Benefícios do Reiki

A prática do Reiki promove a harmonização entre as dimensões física, 
psicoemocional e energética. Estimula a energização dos órgãos e centros 
energéticos, ativa glândulas, órgãos, sistema nervoso, cardíaco e 
imunológico, auxilia no estresse, depressão, ansiedade, promove o 
equilíbrio da energia vital 27.

Vários estudos têm comprovado a eficácia do Reiki no cuidado de vários 
distúrbios do organismo, em pacientes oncológicos28, a fim de testar a 
redução de estresse e relaxamento, na dor, ansiedade e fadiga, pressão 
arterial, bem como no autocuidado em profissionais de saúde29 assim como 
em idosos na diminuição da ansiedade e dor crônica30 e melhora de 
parâmetros de qualidade de vida e promoção de saúde31.

27 CERIONI, G. Manual de Reiki Nível IV - Mestre Professor, escola Reikilibrar, 2012:155. Disponível em: <https://www.REIKilibrar.com.br>.
28 KIRSHBAUM, M.N., et al. Exploratory study of Reiki experiences in women who have câncer. Intl jornal of palliative nursing, 2016; 22(4):166-72.
29 BUKOWSKI, E.L. The use of self-Reiki for stress reduction and relaxation. Journal of integrative medicine, 2015; 13(5):336-40.
30 FREITAG,VL  et al. Benefícios do Reiki em população idosa condor crônica. Texto & Contexto Enfermagem, 2014; 23(4):1032-40.
31 MONEZI, R. Reiki, Qualidade de Vida e Estresse. Disponível em: 
<https://pt.slideshare.net/robertwagner1401/doutorado-reikiqualidadedevidaeestresse> Acesso: Janeiro, 2020.



Reiki à distância

► Pensando no bem-estar e equilíbrio das pessoas neste momento de 
distanciamento social, nós do COMPICS SBED estamos oferecendo envio 
de Reiki à distância.

► Para participar é bem simples:

1. O Reiki será ministrado aos interessados, todas as segundas-feiras, às 21h30, 
com duração de 10 minutos.

2. O participante não precisará acessar nenhuma plataforma on line. Basta, se 
possível, estar conectado em pensamento e ciente que estará recebendo o 
Reiki à distância nesse horário.

3. Envie seu nome completo e data de nascimento para o 
e-mail compicsbed@terra.com.br

► O Reiki será aplicado por uma equipe voluntária especializada de nosso 
COMPICS, com apoio dos profissionais da escola Reikilibrar27.

27 CERIONI, G. Manual de Reiki Nível IV - Mestre Professor, escola Reikilibrar, 2012:155. Disponível em: <https://www.REIKilibrar.com.br>.



Mensagem do Grupo Saracura 

“Os profissionais que trabalham na área da saúde são guerreiros, que todos os 
dias vestem o seu jaleco para irem para a batalha. Mesmo enfrentando críticas e 
sendo hostilizados por alguns, estes heróis não hesitam em continuar a luta 
contra esta epidemia, informando a população, tratando e cuidando de quem 
precisa.

Sabemos que tem sido um grande desafio e muitos desses profissionais 
precisaram até ficar distantes da família durante esse momento de pandemia.

Mas mesmo assim, todos os dias, eles seguem em frente, fortes e determinados 
a cumprir a sua missão: cuidar do próximo. Para agradecer e homenagear todos 

os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao 
Coronavírus, em parceria com o GNDI, lançamos este samba mais que especial. 

Para todos aqueles que estão no plantão, encarando a batalha e segurando essa 
barra, essa música é para vocês e os aplausos também.

Pois saiba que 'O tom dessa batalha, quem afina é você'! 

Muito obrigado por tudo!”

Abre e seja feliz!!!  https://youtu.be/DwyOZYjD4pA   

https://youtu.be/DwyOZYjD4pA



