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RESUMO 

 

Nos últimos anos os transtornos de ansiedade têm sido cada vez mais comuns e causam 

impactos sobre o bem-estar e nas atividades de vida diária das pessoas bem como representa 

um dos problemas que mais afetam os trabalhadores que atuam na área de saúde. A 

Enfermagem através da Sistematização da Assistência de Enfermagem reconhece a ansiedade 

como diagnóstico de enfermagem e, nesse estudo, propõe-se como intervenção de 

enfermagem o Reiki aliado ao cuidado de enfermagem à pessoa com ansiedade. O Reiki 

consiste na prática de imposição de mãos que usa a aproximação ou o toque sobre o corpo 

com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde visando 

fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, "nós energéticos", eliminando as toxinas, e 

equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital. 

O estudo tem como objetivos: Propor um instrumento de consulta de enfermagem com uso de 

Reiki para profissionais de saúde, com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade de saúde 

da família (USF), identificar as características definidoras e os fatores relacionados à 

ansiedade em profissionais de saúde, com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade de 

saúde da família e descrever as reações desses profissionais, antes e após aplicação do Reiki. 

Trata-se de estudo de natureza qualitativa de intervenção, do tipo antes e depois, realizado 

com 10 profissionais de saúde, com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade de Saúde 

da Família, localizado no Município de Maricá-RJ. A produção de dados ocorreu nas 

seguintes etapas: entrevista semi estruturada, gravadas em aparelho digital, e aplicação de um 

instrumento para identificação das características definidoras e fatores relacionados à 

ansiedade antes e após a ultima sessão de reiki, sessões de Reiki, semanais, por um período de 

3 meses, agendadas segundo disponibilidade dos participantes, com depoimentos gravados em 

aparelho digital, antes e após cada sessão. Após análise dos dados os resultados mostraram  

que os participantes apresentaram como principais relatos antes das sessões de Reiki medo de 

perder o controle, cansaço e fadiga e, após as sessões de Reiki, todos referiram sensação de 

bem estar, tranquilidade, calma e leveza. Conclui-se que o Reiki, aliado ao cuidado de 

enfermagem aos participantes da pesquisa contribuiu para aliviar a ansiedade por meio de um 

espaço de relaxamento, autoconhecimento e reflexão que favoreceu o restabelecimento da 

energia reduzindo os níveis de estresse, promovendo melhoria do autocontrole e da 

autoestima.  

Descritores: Reiki, Ansiedade, Cuidados de Enfermagem, Atenção Básica, Saúde do 

Trabalhador. 
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INTRODUÇÃO 

 

Motivação para o Tema 

 

 Uma das grandes motivações da construção desta pesquisa se deu ainda na graduação 

enquanto bolsista de um Projeto Extensão em um hospital universitário, quando tive o 

importante contato com as Praticas Integrativas e Complementares. Esta experiência 

corroborou para influenciar a construção da minha identidade profissional de uma 

Enfermagem holística pautada não somente no processo saúde/doença, mas também na 

promoção e prevenção de saúde visando o autocuidado das pessoas. 

 Enquanto Enfermeiro, enveredando pela Saúde Publica tive a oportunidade de 

trabalhar em unidades de saúde onde pude aplicar o Reiki tanto em usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS), quanto em profissionais. Através das consultas de enfermagem realizadas 

nas unidades de saúde em que atuei pude perceber que as maiores queixas tantos em usuários 

quanto em trabalhadores de saúde eram de ansiedade, insônia, cefaleia e dores locais.  

Com a inserção de novos procedimentos na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), em janeiro de 2017, o Reiki e outras modalidades garantem um 

cuidado e recursos terapêuticos que possuem um importante papel na saúde global, além do 

incentivo, fortalecimento, reconhecimento e regulamentação dessas práticas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).
1 

A procura pelas práticas integrativas tem aumentado devido ao maior reconhecimento 

de sua eficácia terapêutica pelas evidências científicas e, também, pela efetividade pragmática 

verificável pelos beneficiados. Além disso, há um crescente número de profissionais 

capacitados e habilitados atualmente, bem como uma maior valorização dos conhecimentos 

tradicionais de onde se originam grande parte destas práticas. Esse movimento tem recebido 

apoio da Organização Mundial da Saúde que incentiva os países a inserir outras alternativas 

no cuidado à saúde.
1 

O Tema e sua Contextualização 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 300 milhões de pessoas 

sofrem de algum transtorno mental com maior prevalência em pessoas do sexo feminino. No 

Brasil, 9,3% da população sofre de transtornos de ansiedade.
2
 

A ansiedade pode ser descrita como reação natural que impulsiona o ser humano a 

alcançar seus objetivos. Esse estado emocional pode tornar-se patológico e repercutir de 

forma negativa se vivenciado excessivamente e por longos períodos. A ansiedade patológica, 

ao invés de contribuir para o confronto da situação, limita, dificulta e muitas vezes, 

impossibilita a capacidade de adaptação e de enfrentamento. 
3,4 

Ao mesmo tempo, profissionais que atuam nos serviços de saúde, vivem uma 

realidade na qual convivem com diversos fatores que abalam sua saúde mental relacionado às 

condições de trabalho como a superlotação dos hospitais, o ritmo de trabalho acelerado, a 

sobrecarga de trabalho e a precariedade de recursos físicos, humanos e materiais, bem como a 

contínua vivência com situações de sofrimento e adoecimento da clientela que procura os 

serviços de saúde. Todos esses fatores favorecem para o aumento significativo do grau de 

ansiedade entre esses profissionais. 
7 

Tais situações além de gerar ansiedade acabam repercutindo nas atividades de vida 

diária dos profissionais, prejudicando a qualidade de vida dos mesmos e ocasionando 

desequilíbrio com reflexos físicos como dores osteomusculares, tensão, dificuldade de 

concentração e memória, alterações do sono e comportamento. Nesse contexto, estudo de 

revisão apontou que as Práticas Integrativas Complementares vêm sendo cada vez mais 

utilizadas para auxiliar na redução do estresse e dos níveis de ansiedade, de sintomas 

depressivos, do alivio da dor e da compulsão alimentar. 
8
 

Outro estudo aborda o uso do Reiki na redução da ansiedade, do estresse, alivio das 

dores locais, elevação da autoestima como algumas respostas de pessoas que foram 

submetidas a sessões de Reiki. 
7 

O Reiki é uma terapia energética, através da imposição de mãos que usa a 

aproximação ou o toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os 

mecanismos naturais de recuperação da saúde. Considera-se 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
1
. 

Portanto, o uso de uma terapia como o Reiki aliado ao cuidado a pessoas com 

ansiedade pode tanto auxiliar no complemento aos tratamentos alopáticos, como ajudar na 

recuperação do bem estar com a potencialização da energia do receptor. 
9 
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Com as últimas atualizações da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), o Ministério da Saúde (MS) instituiu, no âmbito do SUS, terapias 

complementares como o Reiki, Arteterapia, Auriculoterapia, entre outras. 
1 

Nesse contexto, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) atento às diversidades 

e demandas da sociedade propôs o Processo de Enfermagem (PE) por meio da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem.
10 

Uma das formas de desenvolvimento do PE é utilizando em 

sua composição a linguagem padronizada NANDA-I, NIC e NOC. Para a Enfermagem, a 

Ansiedade é considerada um Diagnóstico de Enfermagem com características definidoras e 

fatores relacionados para outros diagnósticos de Enfermagem, conforme quadro abaixo. 
11 

Quadro1: Definição do Diagnóstico de Enfermagem, NANDA
12 

Diagnóstico: ANSIEDADE  

DEFINIÇÃO - Vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica 

(a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o indivíduo); sentimento de apreensão causada 

pela antecipação de perigo. É um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao 

indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça. 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS: 

Comportamentais: 

Comportamento examinador; Estar irrequieto; Hipervigilância; Inquietação; Insônia; Movimentos pouco 

comuns; Observação atenta; Pouco contato visual; Preocupações devido à mudança em eventos da vida; 

Produtividade diminuída. 

Afetivas: 

Agonia; Angústia; Apreensão; Desamparo; Excitação excessiva; Foco em si mesmo; Incerteza; Irritabilidade; 

Medo; Muita agitação; Nervosismo; Pesaroso; Sensação de inadequação; Suspeição aumentada. 

Fisiológicas: 

Aumento da tensão; Aumento da transpiração; Estremecimento; Tensão facial; Tremores; Tremores nas mãos; 

Voz trêmula. 

Simpáticas: Alteração no padrão respiratório; Anorexia; Aumento da pressão sanguínea; Aumento na 

frequência cardíaca; Aumento na frequência respiratória; Boca seca; Contrações; Diarreia; Dilatação pupilar; 

Excitação cardiovascular; Fraqueza; Palpitações cardíacas; Reflexos rápidos; Rubor facial; Vasoconstrição 

superficial. 

Parassimpática: Alteração no padrão de sono; Desmaio; Diarreia; Dor abdominal; Fadiga; Formigamento das 

extremidades; Frequência urinária; Hesitação urinária; Náusea; Redução na frequência cardíaca; Redução na 

pressão sanguínea; Urgência urinária. 

Cognitivas: Alteração na atenção; Alteração na concentração; Bloqueio de pensamento; Campo de percepção 

diminuído; Capacidade diminuída de solucionar problemas; Capacidade diminuída para aprender; Confusão; 

Consciência dos sintomas fisiológicos; Esquecimento; Preocupação; Ruminação; Tendência a culpar outros. 

FATORES RELACIONADOS: 

Abuso de substância; Ameaça à condição atual; Ameaça de morte; Conflito de valores; Conflito sobre as metas 
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da vida; Contágio interpessoal; Crise maturacional; Crise situacional; Estressores; Exposição à toxina; 

Hereditariedade; História familiar de ansiedade; Mudança importante (p. ex., condição econômica, ambiente, 

condição de saúde, função do papel, condição do papel); Necessidades não atendidas; Transmissão interpessoal. 

Fonte:NANDA12 

 

Portanto, nesse estudo propõe-se o Reiki como uma intervenção de enfermagem à 

pessoa com ansiedade, a partir de uma entrevista semi estruturada para avaliação integral 

como preconizado nas etapas da sistematização da assistência de enfermagem. 

Assim propõe-se como Questão de Pesquisa: Quais os efeitos da aplicação de Reiki 

em profissionais de saúde, com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade saúde da 

família ? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Propor um Instrumento para Consulta de Enfermagem com uso de Reiki 

para profissionais de saúde com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade de saúde da 

família (USF). 

 

Objetivos Específicos  

- Identificar as características definidoras e fatores relacionados à ansiedade em profissionais 

de saúde atuantes em uma unidade de saúde da família. 

- Descrever as reações de profissionais de saúde, com relato de ansiedade, atuantes em uma 

unidade saúde da família, antes e após aplicação do Reiki. 

 

Justificativa 

As Práticas Integrativas e Complementares vão ao encontro dos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), no sentido de promover a escuta acolhedora, desenvolver o vínculo 

terapêutico e buscar a integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, 

restabelecendo o seu equilíbrio físico e mental na sua individualidade. Com o objetivo de 

apoiar a temática do estudo, foi realizada revisão integrativa a partir da consulta à base de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com seleção das bases LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde), BDEnf (Base de Dados em Enfermagem) e  biblioteca SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), em agosto de 2017, a partir da seguinte questão 
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norteadora: Quais são as evidências cientificas da utilização do Reiki como um cuidado de 

enfermagem? Para isso, efetivou-se a busca de estudos por meio nos descritores em Toque 

Terapêutico, Terapias Complementares, Cuidado em Enfermagem, com base na Classificação 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). 

Os critérios de inclusão do estudo foram: artigos disponíveis na íntegra, de forma 

gratuita, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de 2006 a 2016, 

escritos por enfermeiros e que abordem a temática Reiki como um cuidado de enfermagem.  E 

como critérios de exclusão: artigos repetidos nas bases de dados não disponíveis em texto 

completo, que não abordassem a temática definida e que não estivessem relacionados à 

enfermagem. Após esta seleção preliminar, os títulos e resumos dos estudos foram lidos com 

o objetivo de identificar a relação com os objetivos da revisão. Posteriormente, foram 

excluídos que estavam repetidos dentro e entre cada grupo de descritor, resultando em 13 

estudos. 

Para análise e posterior síntese dos artigos, construiu-se quadro, contemplando os 

seguintes aspectos: nome do artigo, objetivos, resultados e recomendações/conclusões. Para 

apresentação dos resultados esse quadro foi dividido em duas tabelas, facilitando a leitura e 

discussão dos achados científicos. Foram identificados 243 estudos na base de dados SciELO, 

Lilacs e Medline. Após uma análise ponderada, observou-se que 13 artigos atendiam aos 

critérios estabelecidos. Estes, então, constituíram a amostra desta revisão integrativa. 

Figura 1: – Fluxograma de construção da revisão integrativa. Niterói, RJ, 2018 

 

Fonte: Autor, 2018 

A partir do levantamento na Base de dados, foram identificados artigos no total para 

todos os descritores. Conforme os critérios de inclusão e exclusão, 13 artigos foram 
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identificados e selecionados como relevantes ao estudo, segundo: Autores, anos de publicação 

e periódico, como mostra a Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1: Caracterização dos estudos da revisão integrativa. Niterói, RJ, 2018. 

N
0
 AUTOR ANO REVIST

A 

TITULO OBJETIVO 

1
 

Kurebayashi LFS 

et al. 

2016 Rev. Lat 

Am Enf 

Massagem e Reiki 

para redução de 

estresse e ansiedade: 

Ensaio Clínico 

Randomizado 

Avaliar a efetividade da 

Massagem e Reiki na 

redução de estresse e 

ansiedade em clientes do 

Instituto de Terapia 

Integrada e Oriental, em 

São Paulo (Brasil). 

2
 

Salles LF et al. 2014 Acta 

Paul Enf. 

Efeitos do Reiki na 

hipertensão arterial 

Observar o efeito 

imediato do Reiki sobre a 

pressão arterial alterada. 

3
 

Freitag VL et al 2014 Texto e 

Cont. 

Enf. 

Benefícios do Reiki 

em População Idosa 

com Dor Crônica 

Identificar e analisar os 

benefícios vivenciados 

por idosos com dor 

crônica não-oncológica 

após a aplicação de 

Reiki. 

4
 

Ramada NCO et al 2013 Einstein 

(São 

Paulo) 

Toque terapêutico: 

influência nos 

parâmetros vitais de 

recém-nascidos 

Comparar os parâmetros 

vitais apresentados por 

recém-nascidos 

internados na terapia 

intensiva neonatal antes e 

após a aplicação do toque 

terapêutico. 

5
 

Moura MMD; 

Guimarães, MBL; 

Luz, M 

2013 Interface Tocar: atenção ao 

vínculo no ambiente 

hospitalar 

Apresentar alguns 

resultados da pesquisa 

que procurou investigar 

vínculo assegurado no 

ambiente hospitalar para 

a qualidade de vida do 

bebê e de suas famílias. 

6
 

Ferrares M et al 2013 BMC Reiki and related Discusses the pros and 
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Nephrolo

gy 

therapies in the 

dialysis ward: an 

evidence-based and 

ethical discussion to 

debate if these 

complementary and 

alternative medicines 

are welcomed or 

banned 

cons of CAMs in the 

dialysis ward, and 

whether such approaches 

should be welcomed or 

banned. 

7
 

Díaz-Rodríguez L 

et al. 

2011 Rev. Lat 

Am Enf 

Uma sessão de Reiki 

em enfermeiras 

diagnosticadas com 

síndrome de Burnout 

tem efeitos benéficos 

sobre a concentração 

de IgA salivar e a 

pressão arterial 

Investigar efeitos 

imediatos na 

imunoglobulina A salivar 

(IgAs),na atividade de α-

amilase e na pressão 

arterial, após uma 

aplicação de Reiki em 

enfermeiras que sofrem 

da síndrome de Burnout 

 

8
 

Vasques, CI; 

Santos, D; 

Carvalho, EC 

2011 Rev. 

Acta 

Paul Enf 

Tendências da 

pesquisa envolvendo o 

uso do toque 

terapêutico como uma 

estratégia de 

enfermagem 

apresentar as tendências 

dessas pesquisas com 

relação aos efeitos 

fisiológicos, psicológicos 

e comportamentais 

atribuídos à intervenção, 

bem como alguns 

resultados obtidos por 

meio de estudos 

comparativos e 

associativos entre TT e 

outras intervenções 

aplicadas a pacientes. 

9
 

Perencin,CC, 

Ribeiro,CA 

2011 Rev. 

Bras Enf 

Tocando o prematuro: 

significado para 

auxiliares e técnicas 

de enfermagem 

Compreender o 

significado atribuído pelo 

auxiliar e técnico de 

enfermagem ao ato de 

tocar o recém-nascido 

prematuro, no contexto 

do cuidado de 

enfermagem. 
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10
 

Ribeiro M, Estefani 

I et al. 

2010 Rev. Esc. 

Enf USP 

Efetividade do Toque 

Terapêutico sobre a 

dor, depressão e sono 

em pacientes com dor 

crônica: ensaio clínico 

Verificar a efetividade do 

Toque Terapêutico na 

diminuição da 

intensidade da dor, 

escores de auto avaliação 

de depressão e melhora 

da qualidade do sono 

11
 

Soares,MCS;Gonça

lves, CC; Santos 

Junior, 

HPO;Silveira,MFA 

2010 Onl Braz 

J. of 

Nursing 

Humanización através 

del toque: una 

pesquisa cualitativa 

con talleres 

Conocer la concepción 

de los alumnos de 

enfermería sobre la 

temática del toque como 

herramienta del cuidar 

que posibilita la 

humanización, luego de 

la participación en 

talleres de sensibilidad, 

expresividad y 

creatividad, y por fin, 

discutir las como método 

de enseñanza. 

12
 

Dias AB et al 

 

2010 Rev. 

Bras Enf 

O toque afetivo na 

visão do enfermeiro 

Investigar concepção do 

enfermeiro sobre o toque 

afetivo como ferramenta 

da promoção de cuidado 

e identificar o seu 

significado no cuidado de 

enfermagem e o 

momento onde ele é 

utilizado como 

instrumento de cuidado 

13
 

Gomes VM et al 2010 Rev. 

Bras Enf 

Efeitos gradativos do 

toque terapêutico na 

redução da ansiedade 

de estudantes 

universitários redução 

da ansiedade de 

estudantes 

universitários 

Verificar se a utilização 

do Toque Terapêutico – 

Método Krieger Kunz 

produz alterações 

gradativas no Estado de 

Ansiedade dos estudantes 

após três sessões. 

Fonte: Autor, 2018 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTA,+ILDA+ESTEFANI+RIBEIRO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTA,+ILDA+ESTEFANI+RIBEIRO
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A partir da análise dos estudos apresentados constatou-se que o uso do Reiki está 

indicado às diversas populações ou áreas da saúde como saúde do trabalhador, saúde da 

criança, saúde do adulto e do idoso. Os artigos 1, 7 e 13 versam sobre a aplicabilidade do uso 

do Reiki em pessoas com ansiedade, dentre eles usuários, estudantes de graduação e 

enfermeiras em pleno exercício profissional. Os resultados dos estudos apontam para melhora 

significativa dos sintomas estudados.  

Os artigos 4, 5, 8, 9, 11 e 12 trazem em seu escopo o uso Toque Terapêutico com um 

cuidado humanizado, com objetivos em comum de promover e investigar a confiabilidade do 

cuidado em enfermagem. Seja na saúde da criança, em unidades neonatais, com em puérperas 

e recém-natos como as impressões de estudantes de graduação conhecendo e fazendo a arte 

do cuidar. Já os artigos três e dez revelam a eficácia do Reiki em dor crônica e na saúde do 

Idoso com melhora significativa dos sintomas após cinco sessões de Reiki. Os artigos 2 e 6 

tratam do controle da hipertensão arterial e da aplicabilidade do Reiki em pacientes renais 

crônicos em hemodiálise, respectivamente. Estes estudos atenderam mais de 10 usuários e 

obtiveram respostas positivas tanto na redução da hipertensão arterial quanto no conforto e 

redução de efeitos adversos durante a hemodiálise. 

A pesquisa revelou que a enfermagem tem se preocupado em descrever as reações dos 

cuidados prestados utilizando o Reiki como uma intervenção, porém de forma discreta a 

abordagem da ansiedade em profissionais de enfermagem. Novas pesquisas são necessárias, a 

fim de definir as melhores evidências em todas as áreas no desenvolvimento das Práticas 

Integrativas e Complementares para que a enfermagem possa sistematizar tais práticas e 

propor novos diagnósticos e intervenções com a prática baseada em evidências e com isso, 

otimizar a assistência prestada e trazer mais visibilidade à profissão. 

 

Relevância 

  Considerando a inovação da temática da utilização das Práticas Integrativas e 

Complementares pela Enfermagem, o presente estudo compreende o uso do Reiki como um 

cuidado de Enfermagem importante na vida cotidiana do ser humano. Assim, o estudo 

pretende contribuir para promover inquietações e modificações na prática profissional que se 

utiliza de uma visão holística do ser que se cuida. Utilizar métodos não farmacológicos e 

garantir a escolha do cuidado a ser utilizado pelo ser humano. Para o ensino e a assistência, 

espera-se contribuir para as discussões acerca da atuação do enfermeiro, ampliando seus 

conhecimentos e estabelecendo novos horizontes de investigação sobre outras formas de 
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intervenção aliadas ao cuidado de enfermagem por meio de uma assistência integral que 

favoreça o equilíbrio e bem-estar da clientela sob nossos cuidados.  Espera-se ainda fomentar 

incentivo à inclusão das práticas integrativas e complementares nos currículos de graduação 

em enfermagem e nos programas de educação permanente das instituições. 

REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 O paradigma biomédico que tem por finalidade olhar para o indivíduo de forma 

fragmentada vem apresentando crise na atualidade. Em contrapartida, o paradigma holístico 

emerge reconhecendo o indivíduo em sua totalidade, respeitando suas subjetividades além do 

ambiente onde vive com um conceito de saúde que transcende a ausência de doença 
13

.  

 O processo saúde-doença, segundo o este paradigma se dá através da relação de 

diversos aspectos culturais em que o contexto influencia diretamente o comportamento das 

pessoas ao adoecerem, e isso dependerá de ambiente e contexto social. Segundo o paradigma 

holístico, a saúde é um fenômeno multidimensional que envolve aspectos físicos, psíquicos, 

sociais e ambientais, todos interdependentes. 
13

 

 

Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 

 

A origem das práticas integrativas nos sistemas públicos de saúde vem de longa data. 

No final dos anos 1970, com a Primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em 

Saúde as primeiras recomendações para a implantação das medicinas tradicionais e práticas 

complementares difundiram-se em todo o mundo. No Brasil esse movimento ganhou força a 

partir da Oitava Conferência Nacional de Saúde (1986), e desde então somente se expandiu.
14 

As Práticas Integrativas e Complementares contemplam recursos terapêuticos, 

reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como medicina tradicional e 

complementar/alternativa (MT/MCA), cujas abordagens estimulam os mecanismos naturais 

de prevenção de agravos e recuperação da saúde, utilizando-se de uma visão ampliada do 

processo saúde-doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do 

autocuidado.
14 

No Brasil, a instituição da Política Nacional de Praticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), Portaria GM nº 971 de 03 de maio de 2006 objetiva incorporar e 

implementar tais práticas, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, 

humanizado e integral em saúde e ainda estimular as ações referentes ao controle/participação 
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social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.
1 

Desde a implantação da PNPIC, em 2006, a procura e o acesso dos usuários do SUS a 

esses procedimentos tem crescido significativamente. Em 2016, mais de 2milhões de 

atendimentos das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) foram realizados na Atenção 

Básica de todo o território nacional. Destacamos 770 mil atendimentos de Medicina 

Tradicional Chinesa, incluído Acupuntura, 85 mil de Fitoterapia, 13 mil de Homeopatia e 923 

mil de outras práticas que ainda não possuíam código próprio para registro
1. 

Assim, a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, 

Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária 

Integrativa e Yoga são incluídas à PNPIC a partir da Portaria nº 849 de 27 de março de 2017.
1. 

 

 

A Energia de Cura do Reiki 

 

A palavra Reiki é de origem japonesa e consiste em duas sílabas: RE: Energia 

Universal KI: Energia Vital. 
15 

Representa a energia Universal transmitida ao receptor, que 

facilita a recuperação do balanço de energia para as partes que precisam dele. As mãos são 

receptoras e emissoras da energia Universal, que percebem o estado de cada parte do corpo 

(cada um percebe de certa forma: calor, frio, formigamento) e transmitem a energia ao 

receptor.
15

Através do Reiki, a energia Universal capturada e processada pelo receptor torna-se 

Energia Vital, que será usada para processos físicos, mentais, emocionais e espirituais.
15 

 

Figura 2: Origem da Palavra Reiki 

 

Fonte:https://trilogiainca.com/2017/10/22/reiki-maos-de-luz/ 

 

O Reiki pode ser aplicado por qualquer pessoa, desde que seja capacitada, depois de 

receber o alinhamento de seu campo de energia através de um mestre de Reiki, o que facilitará 

a captura das vibrações mais altas. Desta forma você pode sintonizar e transmitir a energia 

https://trilogiainca.com/2017/10/22/reiki-maos-de-luz/
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Universal.Com o Reiki, trabalhamos diretamente no campo energético da pessoa, desfazendo 

os bloqueios energéticos que impedem a circulação da energia livremente, restaurando, assim, 

o equilíbrio de seus sistemas e órgãos, promovendo o processo de cura. 
15 

O surgimento do Reiki se dá pela história contada pelo mestre japonês Dr Mikao Usui, 

que redescobriu o sistema radicular de Reiki no início de 1900, através de seu estudo da 

antiga arte tradicional tibetana de cura e imposição de mãos. Usui instruiu o Dr. Chujiro 

Hayashi na utilização da técnica, que, então, ensinou Hawayo Takata. Ela trouxe Reiki ao 

Havaí e território dos Estados Unidos na década de 1940. O Reiki foi introduzido na Europa e 

no Brasil na década de 1980.
15 

Baseado na concepção vitalista de saúde e doença também presente em outros 

sistemas terapêuticos, o Reiki 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. 
15 

O Reiki é uma terapia complementar e integrativa, onde se depreende que um 

tratamento é realizado através de uma técnica de contato leve ou, ou mesmo sem contato, do 

local afetado no corpo ou seguindo um processo de tratamento que visa a aplicação em várias 

partes do corpo, sempre respeitando a integridade do indivíduo. Esta técnica visa realinhar o 

fluxo de energia vital, trazendo o equilíbrio energético ao corpo e uma sensação de bem-estar 

geral.
16

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. A prática promove a harmonização entre as dimensões 

físicas, mentais e espirituais
15. 

Estimula ainda a energização dos órgãos e centros energéticos. A prática do Reiki, 

leva em conta dimensões da consciência, do corpo e das emoções, ativa glândulas, órgãos, 

sistema nervoso, cardíaco e imunológico, auxilia no estresse, depressão, ansiedade, promove 

o equilíbrio da energia
15

. Alguns estudos demonstram que o Reiki é utilizado na diminuição 

da dor, ansiedade, sintomas de depressão e stress, assim como, o aumento do conforto, 

relaxamento e qualidade de vida. 
17

 

 Na Enfermagem, na SAE, segundo NIC, Reiki é o “Uso de uma sequência específica 

de posições de mão e símbolos para canalizar a força vital universal, a fim de recarregar, 

realinhar e reequilibrar o campo de energia do ser humano"
18 

 

Princípios do Reiki 
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Propõe-se uma doutrina para que a pessoa que transmite a energia, isto é, o praticante 

de Reiki Usui, disponha-a da forma mais completa e pura. Não é o mesmo um cano de água 

limpa de toda impureza, no qual a água circula sem obstáculos, a um cheio de cal e sujeira. Da 

mesma forma, os principais canais de todos os praticantes de Reiki devem ser o mais limpo 

possível, para que a transmissão seja realizada de maneira mais rápida e completa. Mikao 

Usui acreditava firmemente que não só o corpo físico deveria curar, mas também que cada um 

deveria ser responsável pela sua cura, o que implica uma mudança de atitudes perante a 

vida. Isso explica as diferentes reações que ocorrem na pessoa, cada vez que elas estão 

sintonizadas em um nível mais alto. Cada um vive de uma maneira diferente. 
15 

Para isso, ele designou cinco regras básicas de comportamento e ética, que devem ser 

internalizadas e praticadas até se tornarem valores. Ele prefixa em cada um o: "Só por 

hoje", para indicar a importância que nossa existência está no Presente. Usamos nosso 

passado para aprender e evoluir e nosso futuro será criado a partir do nosso momento atual. 
15 

 Só por hoje, não se Preocupe: 

 Só por hoje não fique com Raiva: 

 Só por hoje você será agradável com as pessoas ao seu redor e respeitará todo 

ser vivo: 

 Só por hoje faça o seu trabalho com honestidade: 

 Só por hoje, agradecer a todos os presentes de sua vida; 

 

O Reiki e seus níveis: 

 Para aplicar Reiki é necessário que o praticante passe por um processo de iniciação, 

que acontece em níveis, respeitando determinado espaço de tempo de cada um, realizado por 

um Mestre de Reiki (pessoa capacitada para ensinar e iniciar reikianos). Durante esta 

iniciação acontece uma aula teórica e um ritual no qual o aluno (futuro reikiano) passa por 

uma harmonização/sintonização, para capacitá-lo a captar a Energia Vital do Universo. É 

necessário a sintonização por um Mestre de Reiki, pois somente assim há formação de um 

reikiano. Todos os Reikianos são orientados a seguir cinco princípios do Reiki para 

harmonizar diariamente. 
16 

São três os níveis de Reiki (I, II e III). No nível I, chamado o despertar, o reikiano é 

apresentado a história da terapia reiki e recebe um símbolo, chamado CHO KU REI, capaz de 

ativar a energia. No nível II, chamado a transformação, o reikiano aprende a enviar Reiki a 

distância e preparar o envio a distância de seus projetos pessoais e comunitários, recebe mais 
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dois símbolos de Reiki, o SEI HE KU e HON SHA ZE SHO NEN. No nível III há uma 

divisão de em dois níveis (IIIA e IIIB), no nível IIIA, chamado mestre de si, o reikiano 

aprende a ser mais flexível diante das adversidades da vida, recebe os mesmos símbolos de 

Reiki dos níveis anteriores. No nível IIIB, chamado mestre professor, o reikiano aprende a 

iniciar novos reikianos e recebe os símbolos dos níveis anteriores e os símbolos que o mestre 

utiliza para as iniciações DAI KOO MIO. (Figura 1) É necessário que haja um espaçamento 

entre as iniciações, que depende da decisão do mestre ao avaliar seu aprendiz, e a formação 

do terapeuta pode demorar cerca de dois anos ou mais. 
19 

 

Figura 3: Símbolos do Reiki  

 
Fonte:https://br.pinterest.com/pin/496240452683882828/?lp=true 

 

 

Descrição da Prática do Reiki 

 

 O Reiki pode ser aplicado com a pessoa sentada ou deitada, para isso se faz necessário 

preparar o ambiente calmo e confortável. Pode se utilizar de aromas e músicas suaves 

propiciando um ambiente de cura. Lavar as mãos. Perguntar principais queixas, dores locais 

ou doença específica. Posicionar a pessoa de forma confortável e relaxada, totalmente vestida 

e decúbito dorsal. Iniciar a aplicação iniciando pela cabeça, testa, orelhas, olhos, região da 

laringe, coração, abdômen, região genital, joelhos, pés e mãos.  

 Desenhar ou mentalizar os símbolos Reikianos nas diversas regiões. Permanecer de 5 

a 10 minutos em cada região ou até sentir que a energia flui sem resistência. Ao finalizar a 

aplicação desenhe ou mentalize o símbolo principal do Reiki (ShoKo Rei). Levante 

cuidadosamente da maca ou da cadeira e pergunte como foi a sensação experimentada por ela 

ou se permanece bem. 

 

Figura 4: Principais Chakras e Aplicação do Reiki 

https://br.pinterest.com/pin/496240452683882828/?lp=true
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Fonte:https://br.pinterest.com/pin/390265123942501662/?lp=true 

 

Figura 5: Auto aplicação do Reiki:

 

Fonte:http://aumagic.blogspot.com/2013/05/auto-aplicacao-do-reiki.html 

 

 

Saúde do Trabalhador na Estratégia de Saúde da Família. 
 

O trabalho é uma atividade humana, articulados entre a atividade orientada para um 

determinado fim, os objetos de trabalho e os meios ou instrumentos. 
20 

O trabalhador de saúde 

vem assumindo novas formas de trabalhar: em equipe, com área adstrita e responsabilidade 

sobre o cuidado e a vigilância de um número fixo de famílias, bem como metas de produção 

fixadas segundo critérios quantitativos.  Assim, é possível que essas novas formas de 

organização e gestão do trabalho estejam presentes no PSF, trazendo para serviço público a 

mesma lógica da produção que rege as empresas privadas. 
20

 

O cotidiano de trabalho é quase sempre o resultado da tensão entre a realidade social e 

de saúde encontrada nos territórios e as metas que não dão conta dos problemas trazidos pela 

população. O território no qual se trabalha se mostra complexo, produzindo sensação de 

impotência ao não conseguir resolução das demandas encontradas.
20

Sob essa tensão, diante de 

https://br.pinterest.com/pin/390265123942501662/?lp=true
http://aumagic.blogspot.com/2013/05/auto-aplicacao-do-reiki.html
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territórios que abrigam a exclusão social e todo o tipo de problemas por ela gerados, o 

reconhecimento de que o objeto de trabalho é limitado pelas metas e prioridades de 

programas, voltados para etapas do ciclo vital ou para o controle de alguns agravos, como: 

hipertensão, diabetes, recém-nascido, tuberculose, vigilância. A organização e divisão do 

trabalho estão fundadas na produtividade, na cobrança repetida, na racionalização extrema, 

metas que não se colocam em discussão. 
20 

 

Ansiedade 

 

O termo ansiedade provém do grego Anshein, que significa oprimir, sufocar. As 

pessoas ao sentirem algum sofrimento físico e/ou mental, que exija mudança na vida 

cotidiana, associadas a manifestações de sintomas corporais, como cefaleia, perspiração, 

palpitações, aperto no peito, leve mal-estar epigástrico e inquietação. 
4 

A ansiedade por ser definida também por um sentimento desagradável de medo, 

caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação do perigo. Também pode ser 

definida como um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos, que faz 

parte das experiências humanas, podendo passar a ser patológica quando é desproporcional à 

situação que a desencadeia. 
5 

No Brasil, segundo a OMS
2 

cerca de 9,3% da população sofre 

com distúrbios relacionados à ansiedade. 

Esses números refletem o surgimento de transtornos mentais e comportamentais, 

sobretudo a ansiedade, o estresse e a depressão. Tais doenças podem ser resultado da 

exposição a fatores de risco de atividades laborais e de relações construídas no ambiente de 

trabalho. 
21 

 As evidências científicas mostram que entre trabalhadores de saúde os fatores 

desencadeantes de ansiedade estão associados a fatores internos, ao ambiente e processo de 

trabalho, como: os setores de atuação profissional, o turno, o relacionamento interpessoal, a 

sobrecarga de serviço, os problemas na escala, a autonomia na execução de tarefas, a 

assistência a clientes, o desgaste, o suporte social, a insegurança, o conflito de interesses, e as 

estratégias de enfrentamento desenvolvidas; e a fatores externos ao trabalho, como: sexo, 

idade, carga de trabalho doméstico, suporte e renda familiar, estado de saúde geral do 

trabalhador, e as características individuais
5
. 

 A ansiedade pode ter consequências diretas nos indivíduos como o comprometimento 

cardiorrespiratório, contração muscular, sensação de peso, aperto no peito. Diante de 

situações inusitadas existe uma sensação de impotência e ineficácia face ao problema que se 
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apresenta, impedindo às vezes a forma de agir. 
20 

Transtornos de ansiedade representam um 

importante desafio na sociedade moderna, particularmente nas áreas da atenção ao ser 

humano. Tanto em Estudantes de Graduação quanto em profissionais de saúde a ocorrência de 

Disfunção Tempero-mandibular e Bruxismo estão associados ao alto índice de ansiedade e 

representa um grave problema a esta população.
21 

Explorando um pouco mais os conceitos de ansiedade, percebemos que eles 

convergem em pontos comuns no entendimento de vários autores, havendo descrições como: 

sentimento, síndrome, transtorno, incômodo e função mental complexa com o pensamento 

voltado para o futuro. A ansiedade é uma “hiperconstrução” de pensamentos, um transtorno 

caracterizado por um incômodo estado emocional, sentimentos negativos sobre o futuro que 

provoca uma sensação de defesa que serve como um alerta para enfrentar uma situação 

possivelmente perigosa.
22 

 Outro aspecto importante sobre as repercussões que os Transtornos de Ansiedade 

podem causar ao indivíduo é a qualidade do sono e quanto maior o prejuízo no sono, mais 

altos os níveis de depressão, o mesmo acontecendo com a ansiedade-traço e os níveis de 

depressão. Assim a má qualidade, os horários irregulares e o tempo de sono insuficiente, são 

fatores importantes para ocorrências dos transtornos de ansiedade principalmente em 

estudantes universitários. 
22 

Em transtornos de ansiedade, ocorre uma combinação de sintomas somáticos e sinais 

subjetivos. Estão envolvidos pelo menos quatro sistemas de neurotransmissores centrais: 

noradrenérgicos, serotoninérgicos, endocanabinóide e o ácido gama aminobutírico (GABA). 

Diante da percepção de elementos que ameaçam o organismo, o sistema nervoso autônomo 

simpático, que atua em defesa do organismo, libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, 

que são neurotransmissores responsáveis por alterações fisiológicas, viabilizando respostas de 

luta ou fuga com aumento do aporte de sangue à área cardíaca, gerando desconforto torácico, 

seguido de vasoconstrição dos microvasos epiteliais, vasoconstrição gastrointestinal, aumento 

da pressão arterial, do número de batimentos cardíacos, função respiratória, estimulação das 

glândulas sudoríparas e dilatação das pupilas.
23 

Percebe-se que, em determinadas circunstâncias, a ansiedade se instala retirando o 

prazer de viver, a afetividade, a criatividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a 

habilidade de readaptação, inibindo o raciocínio multifocal, entre outros. Nessa fase é 

necessária atenção, devido à interferência dos sintomas em diferentes áreas da vida, tais como 

desempenho no trabalho, desempenho acadêmico e realização das tarefas diárias, causando 
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prejuízos na qualidade de vida, especialmente no que diz respeito às relações interpessoais e 

auto realização, além de ser frequentemente associada com prejuízo funcional e psicossocial 

significativo.
25 

 Para avaliar a presença e a intensidade do grau de ansiedade diversos autores propõem 

algumas escalas de avaliação tais como: 

a) Escala de Depressão, Ansiedade e Stress (Lovibond e Lovibond - 1995): descrevem as 

três dimensões detectadas da seguinte forma: (1) Depressão evidenciando a perda de 

motivação e de autoestima e significação da vida; (2) Ansiedade, refere-se a ligações 

de ansiedade e respostas ao medo; (3) Stress implica estados de excitação e tensão 

estáveis, com baixo nível de resistência à frustração e desilusão.
23

 

 

b) Escala de Hamilton: identifica depressivos. É utilizada em alguns estudos do tipo 

ensaio clínico testando a potência de alguns fármacos, devido à ênfase que dá aos 

sintomas somáticos em oposição aos sintomas cognitivos ou afetivos, que se encontra 

em minoria. É eficiente em discriminar droga e placebo nestes estudos. 
24

 

 

c) Escala de Ansiedade de Beck: foi criada para avaliar sintomas de ansiedade, baseada 

em 21 perguntas que avaliasse partes cognitivas, afetivas e somáticas caracterizando 

sintomas de ansiedade. Com uma pontuação de 0 a 3, onde 0 (ausência do sintoma) e 3 

(severamente), ao ser aplicada apresenta uma pontuação máxima de 63 pontos. Nesta 

escala ocorre a diferenciação de Ansiedade e Depressão, identificando apenas 

sintomas de Ansiedade. 
25

 

 

d) Escala de Ansiedade Traço-Estado: foi criada através de um questionário de auto 

avaliação aplicado para monitoramento de estados ansiosos. Nesta escala, a pessoas 

responde 2 questionários onde são relatados a existências de sintomas de ansiedade, 

bem como sua intensidade e frequência de ocorrência. Variam de 20 a 80 o total de 

scores onde os maiores valores indicam maiores níveis de ansiedade. 
25

 

Neste estudo optou- se por utilizar um instrumento elaborado pelo pesquisador, a 

partir do diagnostico de enfermagem Ansiedade, seus fatores associados e características 

definidoras (APÊNDICE C), segundo NANDA
13. 

 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

 

A Enfermagem no decorrer do tempo adquiriu conhecimentos empíricos e seus 

profissionais têm realizado as ações baseadas em normas e rotinas repetidas e também atuado 

sem uma reflexão da sua prática, mesmo com as modificações dos usuários, da tecnologia e 

da organização dos próprios profissionais de enfermagem. Entretanto, a utilização de um 

método de trabalho que favoreça a individualização e a continuidade do cuidado de 
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enfermagem e estimule o pensamento crítico do enfermeiro é uma estratégia competente para 

minimizar esse problema.
26 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma ferramenta importante 

regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),que torna possível a 

operacionalização do processo de enfermagem, que compreende a forma como o trabalho de 

enfermagem é organizado, de acordo com o método científico e o referencial teórico, 

possibilitando o melhor atendimento das necessidades de cuidado do indivíduo, família e 

comunidade pela aplicação das fases que compõe o PE, sendo elas: histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação
10

, conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 2: Processo de Enfermagem
10 

Processo de Enfermagem: é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem 

e a documentação da prática profissional. 

Histórico de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e 

técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

Diagnóstico de Enfermagem: processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, 

que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com 

mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados. 

Planejamento de Enfermagem: determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

Implementação: realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

Avaliação de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

FONTE: Nanda 

 

 Existem hoje, sistemas de linguagens padronizados que oferecem estrutura para 

organizar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem e são instrumentos 

importantes que contribuem com a produção do conhecimento em enfermagem, o raciocínio 

clínico e a prática clínica, logo fundamental para o desenvolvimento da enfermagem enquanto 

disciplina e profissão
11

. 
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 Dentre os sistemas de linguagens padronizadas, destaca-se a classificação de 

diagnósticos de enfermagem da North American Nursing Diagnosis Association International 

(NANDA-I), classificação de intervenções de enfermagem/Nursing Interventions 

Classification (NIC) e a classificação de resultados de enfermagem/Nursing Outcomes 

Classification (NOC)
9
. 

 No Brasil, as etapas do PE utilizando linguagens padronizadas ainda é incipiente, por 

vezes o PE é realizado, porém, não se faz o registro padronizado das ações, comprometendo a 

comunicação e a identificação das ações realizadas na assistência, seja pela equipe de 

enfermagem ou por outros membros da equipe multiprofissional
25

. 

 Essa prática tem mostrado muitas dificuldades em sua implementação, destacando-se: 

a falta de conhecimento por parte do enfermeiro, sobre a metodologia da assistência, na 

aplicação das fases do PE, a grande demanda de serviços burocráticos e administrativos, falta 

de recursos humanos e materiais para o cuidado, desvalorização da aplicação da SAE, e por 

ações fragmentadas em tarefas de cunho mecanizados
8
. 

 A NANDA-I foi criada em 1982, e classificava os diagnósticos através da Taxonomia 

I, em nove categorias, em 2000 foi definida a Taxonomia II, contendo 13 domínios, 106 

classes e 155 diagnósticos
27

. Desde então, a cada dois anos, nova edição da NANDA-I é 

lançada, trazendo modificações oriundas de pesquisas realizadas no período. A última edição 

20117 traduzida no Brasil possui 13 domínios, 47 classes e 234 diagnósticos
12

.  

 De acordo com a NANDA-I, os enfermeiros não tratam doenças e sim respostas 

humanas advindas de problemas de saúde. Os diagnósticos podem ser voltados a um 

problema, um estado de promoção da saúde ou de risco potencial
12

.  

 Compõem os diagnósticos de enfermagem da NANDA_I, o título do diagnóstico, a 

definição do diagnóstico que deve ser clara e precisa, as características definidoras que são 

fatores observáveis ou manifestações de um diagnóstico e os fatores relacionados, que 

parecem mostrar algum tipo de relacionamento padronizado com o diagnóstico
12

.    

 Com a padronização dos diagnósticos de enfermagem, observou-se a necessidade da 

padronização também de intervenções de enfermagem e seus respectivos resultados esperados 

e uma forma de avaliação dos mesmos. Neste interim, pesquisadores da Universidade de Iowa 

iniciaram as pesquisas relacionadas a construção da NIC em 1987, “várias etapas e diversos 

métodos de pesquisa foram utilizados na sua construção, análise de conteúdo, revisão com 

grupos focais e questionários a especialistas foram utilizados”. A primeira edição foi lançada 

em 1992
27

.  
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A NIC constitui-se de “Um agrupamento das intervenções com base em semelhanças, 

o que pode ser considerado uma organização sistemática”. A sua organização consiste de três 

níveis: domínios, classes e intervenções. (NIC) A sexta edição da NIC possui 554 

intervenções, organizadas em sete domínios e 30 classes
18

. De acordo com a NIC, seis fatores 

devem ser avaliados na escolha de uma intervenção de enfermagem: os resultados desejados 

do paciente, características do diagnóstico de enfermagem, base de pesquisas para a 

intervenção, viabilidade para a realização da intervenção, aceitabilidade para o paciente e 

capacidade do enfermeiro. A estrutura da intervenção da NIC tem um título, uma definição 

conceitual e uma lista de atividades/ações que poderão ser realizadas pela enfermagem
18

.  

Em 1991, foi lançada a NOC, por pesquisa realizada na Universidade de Iowa, onde, 

vasta revisão de literatura com o propósito de identificar indicadores e resultados do paciente, 

influenciados pelas ações da enfermagem. Foi realizada, para se criar um sistema de avaliação 

das intervenções de enfermagem
28

.  NOC é “uma organização sistemática dos resultados 

divididos em grupos ou categorias baseadas em suas semelhanças, diferenças e relações entre 

os resultados... está dividida em cinco níveis: domínios, classes, resultados, indicadores e 

medidas”. A quinta edição da NOC, está estruturada em 490 resultados de enfermagem em 7 

domínios e 32 classes
28

. Ele apresenta os resultados para indivíduos, cuidadores, família e 

comunidade que podem ser usados em diferentes locais e especialidades clínicas. Na estrutura 

dos resultados da NOC, encontra-se um título, a sua definição, uma lista de indicadores com 

uma escala Likert
28

, que servem para o enfermeiro avaliar os resultados dos pacientes e rever 

sua intervenção se necessário. NANDA-I, em parceria com NIC e NOC, constitui uma 

terminologia comum NANDA-NIC-NOC (NNN)
12

 facilitando a ligação dos diagnósticos 

NANDA_I, com as intervenções de enfermagem - NIC e as avaliações dos resultados de 

enfermagem- NOC. Neste contexto, NANDA traz em seu Domínio de 

Enfrentamento/Tolerância ao Estresse e em sua Classe Resposta ao Enfrentamento do 

Diagnóstico de Ansiedade como sendo 

Vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta 

autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o 

indivíduo); sentimento de apreensão causada pela antecipação de perigo. É um sinal 

de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar 

medidas para lidar com a ameaça.
32 

 

Ao mesmo tempo, NIC inclui o Reiki como uma ação de saúde onde os Enfermeiros 

podem realizar em benefício do paciente e traz sua definição padrão: “Uso de uma sequência 

específica de posições de mão e símbolos para canalizar a força vital universal, a fim de 

recarregar, realinhar e reequilibrar o campo de energia do ser humano"
18. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de intervenção do tipo antes 

e depois, que envolve dois ou mais grupos de participantes observados antes e depois da 

implementação de uma intervenção.
29

 Do ponto de vista dos objetivos é uma pesquisa 

descritiva que visa descrever as características de certa população ou fenômeno, ou 

estabelecer relações entre variáveis e envolve técnicas de coleta de dados padronizadas tais 

como questionário, observação.
30 

 

O Campo de Pesquisa 

 A Unidade Básica de Itaipuaçu, ou Posto de Saúde do Barroco, está situada no bairro 

de Jardim Atlântico Central, vinculado ao Quarto Distrito de Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde da Prefeitura de Marica, município é localizado na Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro. Essa unidade atende aos bairros de Jardim Atlântico Central, Barroco e São 

Bento da Lagoa.  

Inaugurada em 1999, desde sua inauguração atendia à população como unidade Básica 

de Saúde ate 2018, com as especialidades: Clinico Geral, Obstetra, Ginecologista, Pediatra, 

Endocrinologista, Pediatra e Nutricionista quando foi implantada a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), inicialmente com duas equipes compostas por médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, agentes de saúde e administrativo. Em meados de 2019 foi vinculada à 

unidade a equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família composta por profissionais de 

Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Assistência Social. 

 Possui um território extenso fazendo fronteira com o bairro do Jardim Atlântico, 

Recanto, Itaocaia e Costa Verde e atende uma população estimada em cerca de 6 mil pessoas, 

com grande concentração da classe média alta, ou de veraneio. É possível observar na região 

diversas casas vazias dificultando muito o cadastramento na Estratégia de Saúde da Família.  

As Equipes foram denominadas como Equipe Concha e Equipe Areia, A Equipe 

Concha abrange a área de praia com uma estimativa de 2500 pessoas, cerca 1000 famílias, 

sendo três Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em atuação. E uma área de poder aquisitivo 

maior, com ruas asfaltadas, água encanada, casas de alvenaria, esgoto com fossa séptica, áreas 

de lazer como Lona cultural de praças, além de praias. 
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 Já a Equipe Areia, composta por quatro ACS, abrange uma área mais carente onde se 

encontram residências em construção, ruas sem pavimentação, água encanada e esgoto 

tratado. A maioria da população utiliza bolsa família, além de ser uma área bem distante da 

unidade de Saúde. 

  

Participantes da Pesquisa 

Os participantes do estudo foram 10 profissionais de saúde, dentre eles enfermeiros, 

médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e administrativos com 

relato de ansiedade, atuantes na referida unidade de saúde da família, de ambos os sexos, a 

partir de 18 anos. Foram excluídos aqueles que se ausentaram por pelo menos duas sessões 

consecutivas de Reiki e os que estavam afastados e/ou de férias no período da coleta de dados. 

A abordagem dos participantes ocorreu no ambiente de trabalho do pesquisador que 

inicialmente descrevia o tema e os objetivos da pesquisa convidando-os a participar da 

pesquisa. Destaca-se que o pesquisador é conhecido na unidade pela sua prática com Reiki o 

que facilitou a abordagem dos potenciais participantes que se prontificaram a participar do 

estudo logo que eram abordados e, logo em seguida eram orientados quanto à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, era agendada uma data para inicio da 

pesquisa na própria unidade de acordo com a disponibilidade de cada um. 

 

Produção de dados: 

 A produção de dados ocorreu no período de abril a julho de 2019, nas seguintes 

etapas: Entrevista, Sessão de Reiki e Elaboração de Instrumento para Consulta de 

Enfermagem com Reiki para ansiedade, conforme ilustrado na figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma de Produção de Dados: 
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Fonte: Autor, 2019 
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Etapa1: Entrevista semi estruturada 

 Nessa etapa foi utilizado um roteiro (Apêndice B) para caracterização 

sociodemográfica e de saúde dos participantes e um instrumento para identificação das 

características definidoras e fatores relacionados à ansiedade (Apêndice C).  

 As entrevistas ocorreram em uma sala de atendimento da unidade para preservar a 

privacidade dos participantes tiveram duração média de 20 minutos e foram gravadas em 

aparelho digital para captação da integralidade dos discursos. Nessa primeira etapa, foi 

estabelecido o vínculo com os participantes mediante acolhimento e escuta ativa das suas 

demandas e depoimentos, segundo o tempo de cada um. 

 

Etapa2:Sessão de Reiki com depoimentos antes e após 

 Essa etapa ocorreu por um período de três meses, com sessões semanais agendadas 

previamente com os participantes. Ela envolveu cuidados prévios com o preparo de uma sala 

reservada na própria unidade, montada com uma maca, com poucos ruídos e possibilidade de 

interrupções, com música ambiente instrumental, iluminação natural da janela. 

Ao chegar nessa sala os participantes eram acolhidos pelo pesquisador que adotou 

procedimentos para preparação dos participantes, orientando-o a retirarem objetos ou adornos, 

desligar aparelhos eletrônicos, permanecer em posição confortável, estável, imóvel, sem falar 

ou exercer qualquer atividade, respirar naturalmente, não cruzar as pernas e os braços e deitar-

se na maca em decúbito dorsal. Fechar os olhos, respirar profundamente, sentir seu corpo, sua 

respiração, seu coração batendo e relaxar. 

Em seguida era realizada a intervenção com o Reiki cuja duração era de 

aproximadamente 30 minutos, em que foram impostas as mãos nos sete chakras principais e 

os pés do paciente. As mãos do autor (mestre de Reiki) permaneceram por no máximo cinco 

minutos em cada local do corpo de cada participante. Ao término, o participante era 

despertado lentamente, com leve toque em seu ombro, falando seu nome em voz baixa, 

orientando-o para respirar tranquilamente. 

O participante foi instruído a levantar da maca, e manter-se sentado. Logo após o 

participante respondia uma pergunta aberta: Como você esta após a sessão de Reiki, sendo 

gravada em aparelho digital.  

Ao final de cada sessão, após um período de repouso e relaxamento, o pesquisador 

perguntava como cada participante estava se sentindo e era agendada a próxima sessão. No 

total foram realizadas 10 sessões de Reiki. 
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 Destaca-se que ao final da ultima sessão de Reiki, foi novamente aplicado o 

instrumento para identificação das características definidoras e fatores relacionados à 

ansiedade (Apêndice C). 

 Durante todo o processo de coleta de dados o pesquisador realizou registros em diário 

de campo sobre suas impressões acerca das reações e/ou comportamentos dos participantes 

bem como eventuais aspectos relacionados à coleta de dados 

Etapa 3: Elaboração de instrumento para consulta de enfermagem com Reiki para 

ansiedade 

 Nessa etapa com base nas evidências científicas e clínicas levantadas foi elaborado um 

instrumento de consulta de enfermagem a ser aplicado posteriormente no serviço que se 

pretende implantar no campo de pesquisa para sistematização da consulta de enfermagem 

com Reiki para os profissionais com relato de ansiedade. (Figura 6) 

 

Organização e Análise dos dados 

 As entrevistas e os depoimentos foram transcritos na íntegra pelo pesquisador, 

identificados por números sequenciais e, em seguida, dispostos em uma planilha tipo Excel.  

Os dados das entrevistas e depoimentos foram submetidos à análise temática e os 

dados quantitativos à análise estatística descritiva simples cujos resultados são apresentados 

em gráficos e tabelas. 

Para cada participante foi construída uma tabela com todas as consultas divididas em 

Antes e Depois do Reiki. Tabela 2 

Tabela 2: Organização de depoimentos Antes e Depois do Reiki por participante  

CONSULTAS DO 

PARTICIPANTE 1 (P1) 

ANTES DO REIKI DEPOIS DO REIKI 

CONSULTA 1   

CONSULTA 2   

CONSULTA 3   

CONSULTA 4   

CONSULTA 5   

CONSULTA 6   

CONSULTA 7   

Fonte – Autor 2019 
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 Para auxiliar na análise temática foi construída uma tabela com todos os depoimentos 

Antes do Reiki separadas por participante e por consulta. Tabela 3 

 

Tabela 3: Tabela de Organização dos Depoimentos Antes do Reiki 

Consulta 

1 

Consulta 

2 

Consulta 

3 

Consulta 

4 

Consulta 

5 

Consulta 

6 

Consulta 

7 

Consulta 

8 

Consulta 

9 

Consulta 

10 

P1          

P2          

P3          

P4          

P5          

P6          

P7          

P8          

P9          

P10          

Fonte: Autor-  2019 

 

 Esta tabela serviu para organização dos depoimentos Antes e Depois do Reiki. 

 Após a organização dos depoimentos dos participantes, Antes e Depois da aplicação 

do Reiki, a mesma tabela serviu para colocar as principais ideias relatadas pelos participantes. 

 Ao identificar as principais ideias, o autor fez uma contagem simples dos relatos dos 

participantes.  

 Tabela 4: Contagem simples de Sentimentos e Percepções antes e depois do Reiki 

Sentimentos e Percepções  Contagem simples 

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: Autor - 2019 
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 Através do numero de citações e de ideias principais relatadas pelos participantes que 

se chegou a analise temática. 

 

Aspectos Éticos 

O estudo seguiu o preconizado na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde sobre Pesquisas envolvendo seres humanos. Assim, um protocolo de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, via 

Plataforma Brasil sob CAAE n
0
 12133319.2.0000.5243, com aprovação sob Parecer n.

 0
 : 

3.522.280 (Anexo A) Os participantes foram informados sobre os objetivos e procedimentos 

da pesquisa e orientados quanto à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A). 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Caracterização dos Participantes 

 Participaram da pesquisa 10 profissionais dos quais, com idade media de 35 anos, com 

predominância do sexo feminino (60%). A maioria sete (70%) se autodeclarou da raça preta e 

parda seguida de três (30%) da raça branca. Quanto á profissão quatro (40%) agentes 

comunitários de saúde, dois (20%) enfermeiros, dois (20%) médicos, um (10%) 

administrativo e um (10%) técnico de enfermagem. (Tabela 2) 

Tabela 2:Caracterização sociodemográfica dos participantes Marica, Brasil, 2019. 

Dados 

Agente 

Comunitário 

de Saúde  

Administrativo Médico Enfermeiro 
Técnico de 

Enfermagem 

Total: 

 N (%) 

Faixa Etária   

18 a 30 3 0 0 1 0 4 (40%) 

31 a 50 0 1 1 1 1 4 (40%) 

51 a 70 1 0 1 0 0 2 (20%) 

Sexo 

Masculino 3 1 0 0 0 4 (40%) 

Feminino 1 0 2 2 1 6 (60%) 

Raça 

Branca 0 0 2 1 0 3 (30%) 

Preta 1 0 0 1 0 2 (20%) 

Parda 3 1 0 0 1 5 (50%) 

Horas de sono 

> de 8 horas de Sono 1 0 0 1 0 2 (20%) 

< de 8 horas de Sono 3 1 2 1 1 8 (80%) 

Condições de sono 

Satisfatória 1 0 0 0 0 1 (10 %) 

Não Satisfatória 3 1 2 2 1 9 (90%) 

Uso de ansiolíticos 

Sim 0 1 0 0 1 2 (20%) 

Não 4 0 2 2 0 8 (80%) 

Refeições diárias 

Menos de 3 2 1 0 0 1 4 (40%) 

De 3 a 5 2 0 2 2 0 6 (60%) 

Mais de 5 0 0 0 0 0 0 

Atividade física 

Sim 4 1 2 2 1 10 (100%) 

Não  0 0 0 0 0 0 

Tabagismo 

Sim 1 1 0 0 1 3 (30%) 
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Não 3 0 2 2 0 7 (70%) 

Ingesta de álcool 

Sim 1 1 1 0 1 4 (40%) 

Não 1 0 0 1 0 2 (20%) 

Eventualmente 2 0 1 1 0 4 (40%) 

Doenças 

Hipertensão Arterial 1 1 1 0 0 3 (30%) 

Diabetes 0 0 1 0 0 1 (10%) 

Nenhuma 3 0 0 2 1 6 (60%) 

Fonte: Dados do questionário sóciodemográfico e de saúde, Autor, 2019 

 

Quanto as horas de sono oito (80%) participantes, relataram dormir menos de oito 

horas e nove (90%) relataram condições insatisfatórias de sono. Quanto ao uso de ansiolíticos 

apenas dois (20%) referem uso. Quanto às refeições diárias seis (60%) fazem entre três e 

cinco refeições diárias. Destaca-se que todos os participantes são sedentários, sete (70%) 

negam tabagismo e oito (80%) fazem uso de bebida alcoólica. Quanto à existência de doenças 

seis (60%) negaram presença de doenças, dois (20%) referem hipertensão arterial sistêmica e 

um apresenta hipertensão arterial e diabetes. 

 Durante a primeira entrevista, quando questionados sobre características e sensações 

referentes à ansiedade a maioria relatou cansaço (9), seguido de fadiga (7), e insônia (2), 

medo de ficar sozinho, dificuldade de concentração, confusão mental e presença de pesadelos 

foram relatados por alguns participantes. (Tabela 3) 

 

Tabela 3: Caracterização da Ansiedade segundo questionário sociodemográfico 

Descrição Citação 

Cansaço 9 

Fadiga 7 

Insônia 6 

Confusão  Mental 3 

Medo de ficar sozinho 3 

Dificuldade de concentração 3 

Pesadelos 2 

Fonte: Dados do questionário sociodemográfico e de saúde, Autor, 2019 

 

 Diante dos dados apresentados observamos que a maioria dos profissionais de saúde 

deste estudo apresentou alterações no padrão de sono, presença de cansaço, fadiga e insônia.  
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Fatores Relacionados e Indicadores de Ansiedade 

 Ainda na primeira entrevista após o preenchimento do questionário sociodemográfico 

e de saúde foi aplicado um instrumento de ansiedade baseado em NANDA com o objetivo de 

identificar as características definidoras e os fatores relacionados a Ansiedade. (Tabela 4) 

 

Tabela 4: Características Definidoras e Fatores Relacionados a Ansiedade antes do reiki 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE 

Características Principais respostas apontadas pelos participantes 

Comportamentais Inquietação, insônia e preocupação com mudanças na vida. (50%) 

Afetivas Agonia, incerteza, irritabilidade e medo (60%) 

Simpáticas  
Alteração de padrão respiratório aumento de frequência cardíaca em caso de 

ansiedade extrema e palpitações e boca seca em caso de medo iminente. (30%) 

Parassimpáticas Fadiga, urgência urinaria e alterações do sono (20%) 

Fonte: Instrumento de avaliação de ansiedade, Autor, 2019 

 

 Observou-se que características afetivas foram predominantes ao fazer referencia em 

60% dos participantes que apresentaram agonia, incerteza, irritabilidade e medo, seguido de 

características comportamentais com inquietação, insônia e preocupação com mudanças de 

vida com referencia de 50 % dos participantes. Vale lembrar que os participantes se 

identificaram com mais de uma das características definidoras de ansiedade.  

 Quando os participantes foram questionados sobre quais fatores lhes traziam mais 

ansiedade metade responderam que tem medo de perder o controle, três participantes 
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revelaram que dificuldade ou fragilidades financeiras lhes causavam ansiedade e ainda dois 

participantes relataram que a mudança no processo de trabalho era causadores de ansiedade 

naquele momento. 

Em alguns relatos percebeu-se que a ansiedade faz parte da rotina dos trabalhadores de 

saúde necessitando de um olhar mais atento para identificá-la. As falas apontam 

sintomatologias emocionais e mentais, é como um sofrimento que dificulta a conciliação do 

convívio no trabalho, fragilidade financeiras, questões familiares, capaz de preocupar e deixar 

as pessoas sem meios para resolver situações instigando-as a fuga.  

 

Antes das Sessões de Reiki 

 

Ao prosseguir com a entrevista, após a aplicação do questionário sociodemográfico e 

de saúde e do instrumento de ansiedade foram realizadas as perguntas: “O que deixa você 

mais ansioso? E o que mais te incomoda neste momento?” 

Na primeira pergunta os participantes responderam que dificuldades financeiras, medo 

de perder o controle, relações familiares estressantes, a instabilidade nas questões trabalhistas 

e no processo de trabalho no dia a dia são as maiores causas de ansiedade em suas vidas, neste 

momento.  

Já na segunda pergunta, os participantes referiram preocupação com questões 

familiares, dificuldades financeiras, dores físicas e o trabalho são situações que mais 

incomodam neste momento de suas vidas.  

 No decorrer do estudo, no inicio de cada sessão de Reiki, os participantes respondiam 

a questão: “Como você esta neste momento?” (Figura 7) 

 

Figura 7: Sensações e Sentimentos Antes do Reiki 

 

Fonte:  Depoimentos antes da sessão de Reiki, Autor, 2019 
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Sessões de Reiki 

 Após a entrevista inicial, a aplicação do questionário sociodemográfico e de saúde e 

do Instrumento de Ansiedade o participante era convidado a se deitar em uma maca de 

maneira confortável. O ambiente estava preparado para acolhê-lo. Luz da janela musica 

ambiente, ar condicionado regulando a temperatura. No inicio dos atendimentos os 

participantes ficavam tensos e com dificuldade de concentração. Com o passar das consultas 

apresentavam mais concentração.  Enquanto observador e parte ativa e participante da técnica, 

o autor percebeu a cada consulta sensações físicas de suas mãos principalmente em chakras 

cardíacos e plexo solar. Percebeu ainda, aumento do vinculo e da confiança da relação 

paciente/terapeuta.  

 

Após a Sessão de Reiki 

 

Os participantes, ao terminarem a sessões de Reiki, eram acordados com leve toque 

em seus ombros, solicitando abrir os olhos, e sentar – se levemente na maca e permanecesse 

por alguns minutos. Após sua recuperação, o autor faz uma pergunta aberta: “Como você esta 

após a sessão de Reiki?”. As percepções após a sessão de Reiki, segundo relatos dos 

participantes foram agrupadas em dimensões físicas, sensoriais e emocionais. (Figura 8) 

 

Figura 8: Reações Físicas após as sessões de Reiki 

 

Fonte: Sessões de Reiki, Autor , 2019 
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 Ao despertarem da sessão de Reiki, os participantes relataram reações físicas 

significativas com oito citações em seus depoimentos de sensação física de calor seguida de 

taquicardia com quatro citações e redução da dor com três citações.  

 

Figura 9: Reações Sensoriais após a sessão de Reiki 

 

Fonte: Sessões de Reiki, Autor, 2019 

  

Cerca de dez citações referentes à interação com a natureza com descrição de imagens 

(praia, rio, cachoeira, por do sol) foram relatadas pelos participantes, após a sessão de Reiki, 

além da visualização de cores azuis, violetas, brancas e douradas. Três participantes revelaram 

que dormiram durante as sessões de Reiki. 
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Figura 10: Reações Emocionais relatadas após a Sessão de Reiki 

 

Fonte: Sessões de Reiki, Autor, 2019 

  

Todos os participantes relataram tranquilidade e bem estar, além de calmaria. 

Autoconhecimento e autocuidado foram palavras expressivas em seus discursos, além de 

sensação de relaxamento.  

 Os depoimentos demonstraram que os participantes vivenciaram uma série de 

sentimentos e sensações durante e após as sessões de reiki. Eles declararam que se sentiram 

mais relaxados e calmos, equilibrados, com mais autocontrole e, referiram tanto redução de 

dores físicas quanto de insônia. Destacaram que vivenciaram um momento de relaxamento e 

reflexão, de encontro consigo mesmo e alguns informaram a visualização de imagens da 

natureza e de cores vibrantes. 

 

Comparando Antes e Após o Reiki... 

 A tabela 5 mostra uma comparação entre os sentimentos dos participantes relatados 

antes e após as sessões de Reiki. 
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Tabela 5: Comparação de Sentimentos Antes e Depois do Reiki 

ANTES DO REIKI DEPOIS DO REIKI 

DEPOIMENTOS F DEPOIMENTOS F 

Medo de Perder o controle 16 Bem Estar 41 

Cansaço 14 Tranquilidade 30 

Tranquilo 13 Calmaria 20 

Estressado 10 Sensação Energética 9 

Problemas Familiares 9 Relaxamento 8 

Dificuldades Financeiras 4 Dormir 7 

Solidão 3 Leveza 6 

Fuga 2 Paz 6 

Fonte: Autor,2019 

Ao compararmos os depoimentos antes das sessões de Reiki, observou-se que os 

participantes apresentaram em seus discursos sentimentos dimensões emocionais, com uma 

frequência de inferência reduzida de palavras relatando ainda cansaço e fadiga. Em 

contrapartida, todos os participante relataram bem estar e tranquilidade, também com 

discursos em dimensões emocionais. Com isso, podemos constatar que embora a dimensão 

emocional esteja presente com grande intensidade antes e após do Reiki, observamos aumento 

significativo de sentimentos positivos.  

 

Reavaliando a Ansiedade 

 Após a ultima sessão de Reiki foi aplicado novamente o Instrumento de Avaliação de 

Ansiedade (Tabela 6) 
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Tabela 6 - Características Definidoras e Fatores Relacionados à Ansiedade Depois do Reiki 

INSTUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE 

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS RESPOSTAS APONTADAS PELOS PARTICIPANTES 

Comportamentais Inquietação, insônia e preocupação com mudanças na vida. (20%) 

Afetivas Agonia, incerteza, irritabilidade e medo (0%) Redução total. 

Simpáticas  

Alteração de padrão respiratório aumento de frequência cardíaca foram relatados 

especificamente em caso de ansiedade extrema. Já as palpitações e boca seca em 

caso de medo iminente. (15%) 

Parassimpáticas Fadiga, urgência urinaria, e alterações do sono (10%) 

Fonte: Autor, 2019 

 Destaca-se que a maioria absoluta dos participantes demonstrou redução de relatos na 

dimensão afetiva como agonia, incertezas, irritabilidade e medo seguido de redução da fadiga, 

insônia, características relacionadas á ansiedade. 

 

Discussão dos Resultados  

 O presente trabalho teve como objetivo identificar as características definidoras e os 

fatores relacionados à ansiedade bem como descrever as reações de profissionais de saúde 

com relato de ansiedade antes e depois da aplicação do Reiki. 

 Para isso foi elaborado um plano terapêutico singular para cada um dos dez 

participantes do estudo onde se utilizou o Reiki com intervenção e cuidado à saúde do 

trabalhador com relato de ansiedade. 

 Na primeira consulta o participante foi acolhido e realizado uma entrevista, onde foi 

aplicado um questionário sociodemográfico e de saúde, aplicou-se também um instrumento de 

avaliação de ansiedade baseado na NANDA. Este mesmo instrumento foi aplicado na ultima 

consulta do plano terapêutico de cada participante.  



48 
 

    
 

 Em todas as consulta subsequentes o participante respondia uma pergunta aberta 

recebia a sessão de Reiki e em seguida respondia outra pergunta aberta: “Como você está 

neste momento?”, Sessão de Reiki: “Como você esta após a sessão de Reiki?” 

 Com o objetivo de identificar a caracterização dos participantes do estudo foi aplicado 

o questionário sociodemográfico e de saúde. Este demonstrou em destaque que em sua 

maioria do sexo feminino, apresentam idade media de 30 anos e a maioria dos participantes 

dormem menos de oito horas dor noite e condições de sono insatisfatórias.      

 Um estudo com trabalhadores que atuam em serviços de saúde estão expostos a fatores 

laborais que provocam fadiga crônica, baixos índices de saúde e a altos níveis de estresse 

destacando-se aqueles relacionados aos hábitos de vida, sono e repouso. Neste estudo, 24% 

dos entrevistados apresentaram dificuldade para dormir e 2% declararam fazer o uso de 

medicações para induzir ou melhorar a qualidade o sono. 
37 

Outro aspecto importante que merece destaque é o sedentarismo seguido do uso de 

álcool e tabagismo. Neste estudo todos os participantes não realizam atividades físicas, em 

sua maioria fazem uso de bebida alcoólica e alguns são tabagistas.  

Ao responder o questionário o participante sinalizou a presença de Cansaço seguido de 

Fadiga e Insônia. O mesmo ocorre no instrumento de ansiedade em que o participante 

responde em sua maioria características comportamentais e afetivas como Inquietação, 

Insônia, seguida de fadiga. 

Trabalhadores que atuam em serviços na área de saúde estão expostos a fatores 

laborais que provocam fadiga crônica, baixos índices de saúde e a altos níveis de estresse. 

Destacando-se aqueles relacionados aos hábitos de vida, como exemplo o sono e repouso. 
32 

Um estudo revelou que profissionais de saúde sofrem um grande desgaste físico e 

emocional, ao se verem impotentes em reverter processos de trabalho por sentirem culpam 

por omissão, engano no tratamento e tantas outras dificuldades presentes no dia a dia.
32 

Uma pesquisa realizada na atenção básica constatou que cerca de uma em cada quatro 

pessoas, tem algum transtorno mental. Ao incluir aqueles que têm um sofrimento mental 

pouco abaixo do limiar de diagnóstico (os chamados casos subclínicos), a proporção chega a 

uma pessoa em sofrimento a cada duas pessoas que procuram a atenção básica. 
33 

No que se refere aos depoimentos antes das sessões de Reiki houve predominância da 

expressão “Medo de perder o controle” com 16 citações nos discursos. Expressões como: 

 “Da vontade de sair correndo às vezes, muita pressão...” (P1) 

 ”...vontade de sumir.” (P4) 



49 
 

    
 

“... o que me deixa chateada e exercer duas funções aqui e não ser reconhecida por isso, isso me 

estressa.”(P9) 

 

Estudos realizados com 90 profissionais atuantes em duas unidades de saúde 

apresentaram como características definidoras de ansiedade “o medo de acontecer o pior” 

(47,8%) e o “medo de perder o controle” (34,9%) corroborando com os resultados 

encontrados nesse estudo. 
34 

Outras duas expressões encontradas nos depoimentos dos participantes foram 

“Cansaço” e “Estresse” . 

 

“Cansado, chateado, parece que nada dá certo.” (P3). 

 “Cansada, sem luz, sem energia”(P6) 

 ”Com dor, dor de cabeça e estressada.”(P9) 

 

Contudo a expressão “Tranquila” se destaca por aparecer de imediato seguido de 

outras expressões que lhes deixavam apreensivo: 

 

“tranquilo, cansado, mas estou bem” (P1) 

“Tranquila, apesar do excesso de trabalho”! (P9) 

“tranquilo, ansioso para acabarem as provas.” (P4) 

 

 Através da caracterização e da avaliação de ansiedade podemos perceber que os 

participantes apresentam cansaço, fadiga, insônia, medo de perder o controle,  estresse e 

problemas familiares.  

 Após a criação do vinculo com o participante, após realiza uma escuta qualificada e 

acolher suas demanda os participantes foram submetidos a sessões de Reiki durante três 

meses num total de dez sessões. 

 Após a sessão de Reiki os participantes apresentaram três categorias temáticas: 

Dimensões Físicas, Sensoriais e Emocionais. 

 O Reiki através sua técnica e definição tem a capacidade de reconectar consigo mesmo 

e permitir um momento singular de autocuidado, de dissipação de energias acumuladas no 

corpo, mente e espírito. 

O Reiki traz em uma de suas definições como um tratamento natural que contribui 

para manter o equilíbrio do organismo através do processo de energização que produz 
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relaxamento, tranquilidade, calma, pois, atua nas causas do adoecimento. O estresse diminui 

com a harmonização das glândulas, órgãos, do corpo e da mente.
37

   

 A terapia  promove um tratamento  holístico,  trata  causas, sinais e  sintomas  das  

patologias,  fortalece  o  sistema  imunológico,  alivia a  sintomatologia  dolorosa  e  libera  as  

toxinas. Enfatiza-se também que as PICS, inclusive o Reiki segundo denominação realizada 

pela OMS, atua como coadjuvante aos tratamentos principais preconizados e na promoção de 

saúde.
49 

Um estudo realizado com idosos e avaliando o grau de ansiedade observou após 

sessões de Reiki apresentaram taquicardia, calor, alivio da dor indo de encontro aos resultados 

encontrados neste estudo. 
35 

 As reações físicas após a sessão de Reiki aparecem nos depoimentos dos participantes: 

 

“Senti bem, senti o rosto quente, achei bom, me senti bem relaxado.” (P1) 

“...ouvi meu coração pulsando, batendo, muito bom!”  (P4) 

“...ate a cólica passou. Adorei!” (P9) 

 

 O fenômeno da visualização das cores acontece devido a estimulação do circuito 

límbico pelo circuito primário do córtex sensorial assim podem experimentar a visualização 

de luzes brilhantes e sentir grande felicidade. 
36 

 

“parecia que eu estava numa praia sentindo a brisa do mar...” (P10) 

“via uma cor violeta meio lilás, sei lá. Ia e vinha...”(P7) 

  “...me senti leve, parecia estar voando...”(P3) 

  “...bem estar, sensação de limpeza, paz, tudo de bom, adorei.” (P1) 

  “me senti muito bem, calmo, tranquilo, adorei. (P7)  

 

Um estudo do tipo ensaio clinico controlado aleatório realizado com pacientes 

oncológicos refuta a importância do Reiki e concluiu-se que esta prática demonstrou 

resultados estatisticamente significativos no aumento do conforto e bem-estar de pacientes 

pós-terapia.
37 

 Outro estudo realizado no Centro Médico Acadêmico Rural dos Estados Unidos, no 

qual foi examinado o alívio imediato dos diferentes tipos de sintomas, após um único 

atendimento de Reiki ou massagem em 1327 pacientes hospitalizados, mostrou em seus 

resultados, eficácia em ambas as técnicas, proporcionando melhoras similares na dor, náusea, 

fadiga, ansiedade, depressão e 52 bem-estar geral. Porém, o Reiki apresentou resultados mais 
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significativos no que se refere à melhora da ansiedade e fadiga, do que a massagem 

terapêutica.
38

 

Ao investigar os sentimentos vivenciados por profissionais de saúde que atuavam em 

uma Unidade de Terapia Intensiva após a aplicação de reiki, observou relatos de melhoria dos 

quadros de ansiedade, do estresse e a volta do estímulo para exercer a profissão.
39 

 Ao fazer uma comparação Antes e Depois do Reiki os participantes apresentaram 

sensação de bem estar em sua maioria absoluta. Apresentaram redução de estresse, 

sentimentos como tranquilidade, calmaria, leveza e paz divergindo dos sentimentos e 

sensações antes da aplicação do Reiki onde relataram cansaço, medo de perder o controle, 

estresse, dentre outros. 

Tais dados são corroborados com alguns estudos sobre uso da prática do Reiki em 

casos de estresse, ansiedade, fadiga e sedação como positiva e capaz de atenuar quadros 

dolorosos presentes. Outro estudo denotou que o Reiki possui perfil favorável nas 

intervenções terapêuticas realizadas para quadros de estresse, melhorando inclusive a 

qualidade de vida.
41 

Este cuidado aplicado com Reiki foi capaz de proporcionar vários benefícios para os 

participantes, trabalhadores de saúde, comprovando a eficácia da terapia e como a 

enfermagem podem inserir ações em sua prática que estão além do tratamento convencional, 

pois enfermagem é a arte do cuidar e tem a ciência a seu dispor para avaliar suas intervenções 

em taxonomia própria da profissão. 

 

Proposta de Instrumento para Consulta de Enfermagem com Reiki para ansiedade 

Baseado no Processo de Enfermagem foi elaborado um instrumento para nortear a 

consulta de enfermagem ao trabalhador de saúde, com detalhes operacionais e especificações 

sobre o cuidado utilizando o Reiki à pessoa com ansiedade: o que avaliar o que fazer, quem 

faz e como se faz, conduzindo os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, 

recuperação ou reabilitação da saúde.
17 

O instrumento visa instrumentalizar o enfermeiro para realizar consulta de enfermagem 

com uso de Reiki para profissionais com relato de ansiedade atuantes no campo de pesquisa. 

 Para isso está prevista realização de uma oficina com os enfermeiros e gestores para 

apresentação dos resultados dessa pesquisa e, posterior agendamento de Curso de Reiki aos 
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profissionais interessados visando a implementação no serviço da consulta de enfermagem 

utilizando esse instrumento. 

O instrumento é estruturado da seguinte forma: acolhimento, aplicação do questionário 

sociodemográfico e de saúde e Instrumento de Ansiedade. Levantamento das questões ou 

demandas, identificação do diagnostico de Ansiedade, elaboração de plano terapêutico 

singular com Reiki, com os resultados esperados de reduzir a ansiedade do profissional de 

saúde. (Figura 11) 

 

Figura 11: Fluxograma do Instrumento para Consulta de Enfermagem 

 

Fonte: Autor,2019 

 

1. Na etapa do Histórico de Enfermagem, ocorre o acolhimento norteado por escuta ativa e 

para levantamento das demandas do profissional com relato de ansiedade, em um ambiente 

favorável à expressão de suas necessidades, sentimentos e expectativas. 

2. Na etapa do Diagnostico de Enfermagem é aplicado o questionário sociodemográfico e de 

saúde, o instrumento de avaliação de ansiedade para identificar as características definidoras e 

os fatores relacionados à ansiedade dos profissionais. 

3. Na etapa do Planejamento é elaborado o Plano Terapêutico Singular para cada profissional, 

com número de consultas e tempo estimado. 

Histórico de enfermagem

Diagnóstico

Planejamento

Intervenção

Avaliação

Acolhimento

Ansiedade

Plano Terapêutico Singular

Reiki

Redução da Ansiedade
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4. Na Intervenção de Enfermagem são realizadas as sessões de Reiki, por profissional 

devidamente habilitado nessa terapia, em um local apropriado e acolhedor para a realização 

da técnica. 

5. Na etapa de Avaliação aplica-se novamente o instrumento de avaliação da ansiedade e para 

analisar se ocorreu melhora ou não dos níveis de ansiedade. 

6. Durante todas as etapas os registros devem se detalhados pelo enfermeiro com descrição 

das reações, sentimentos e expressões ao longo do tratamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidenciamos que quase totalidade (60%) dos participantes era do sexo feminino 

(80%), na faixa etária de 18 a 50 anos. Quanto às horas de sono e sua qualidade (90%) 

consideraram insatisfatória com menos de 8 horas por dia. Quanto à raça (70%) se auto 

declarou preto e/ou pardos. Identificou-se que os participantes apresentaram como 

características definidoras de ansiedade predominância de aspectos afetivos como agonia, 

incerteza, irritabilidade e medo, seguido de características comportamentais como 

inquietação, insônia e preocupação com mudanças da vida. 

À medida que os participantes foram criando vinculo com o autor, no decorrer das 

sessões de Reiki começaram a referir sensação de tranquilidade, paz e relaxamento já, no 

início das sessões, além de expansão de consciência, sensação de autocuidado com relatos de 

melhora nas relações familiares e de trabalho. 

A pesquisa mostrou que o Reiki pode ser considerado como um instrumento 

importante de cuidado às pessoas com ansiedade, contudo implica em preparo prévio do 

ambiente com uso de música para favorecer o relaxamento e vivência da prática.   

Assim, o Reiki, aliado ao cuidado de enfermagem aos participantes da pesquisa 

proporcionou restabelecimento da energia e redução dos níveis de ansiedade com 

repercussões nos níveis de autocontrole, de concentração, no resgate da autoestima, no 

autoconhecimento e consciência corporal. Isso porque o Reiki promove um espaço de 

relaxamento, autoconhecimento, afastamento ainda que momentâneo do que está deixando a 

pessoa ansiosa. Falar de si, sentir- se acolhido nas suas demandas sentir- se tocado favoreceu 

o auto equilíbrio e o reabastecimento de energia que foram sendo consumidas frentes à 

ansiedade e dos seus fatores relacionados e indicadores.   

 Contudo, embora o estudo tenha indicado resultados positivos que ratificam a 

possibilidade do uso do Reiki como forma de alivio da ansiedade entre os participantes, o 

número reduzido de participantes é uma limitação do estudo que pode ser ampliado para 

outras pesquisas nos diversos campos de atuação na área de saúde.  Sugere-se a criação de um 

ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares com Reiki visando proporcionar um 

espaço de saúde no ambiente de trabalho para trabalhadores, pois como disse o Mestre Mikao 

Usui:  

"Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido 

naturalmente" 
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APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Reiki Aliado Ao Cuidado De Enfermagem À Pessoa Com Ansiedade: 

Proposta de Protocolo 

Pesquisador Responsável: Luis Philippe Barroso Vellinho 

Orientadora: Prof.Dra Fátima Helena do Espírito Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)999036097- (21) 36944528 

Outras formas de contato com o pesquisador (e.mail): enf.luisphilippe@gmail.com 

Nome do voluntário:_______________________________________ Idade ____anos  

                O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: Reiki 

Aliado Ao Cuidado De Enfermagem À Pessoa Com Ansiedade: Proposta De Protocolo, de 

responsabilidade do pesquisador Luis Philippe Barroso Vellinho e sua Orientadora Prof Dra 

Fátima Helena do Espírito Santo. Esta pesquisa tem como objetivo geral: Propor um 

Protocolo de Enfermagem com uso do Reiki em profissionais de Saúde. O Reiki é uma 

técnica de imposição de mãos reconhecida pelo SUS e tem como objetivo harmonizar o corpo 

e a mente através da troca de energia com uma visão holística do ser humano. 

Participando desta pesquisa, o (a) Sr.(a) estará contribuindo para a ampliação dos 

conhecimentos em relação à temática possibilitando que no futuro, com os resultados 

alcançados com esta pesquisa, a padronização da assistência de enfermagem prestada a 

pessoas com ansiedade utilizando o Reiki como um cuidado de Enfermagem com isso 

proporcione melhoria da qualidade de vida desses pacientes e corrobore com crescimento da 

profissão enfermeiro(a). Os sujeitos da pesquisa serão recrutados através da técnica de “Bola 

de Neve” com autodeclaração de ansiedade. A pesquisa será realizada através da realização de 

consulta de enfermagem com profissionais de saúde de uma Unidade Básica de Saúde e as 

entrevistas que serão gravadas e transcritas na íntegra pelo pesquisador, preservando a 

identidade dos participantes. 

Os procedimentos utilizados para a coleta de informações oferecem riscos mínimos 

para os participantes, todavia considerando que a pesquisa será feita com seres humanos, 

serão tomadas medidas como (parar a técnica, reforçar que ele pode se retirar da pesquisa a 

qualquer momento) e aos possíveis riscos de origem psicológica, emocional ou intelectual. 

Dentre as medidas a serem tomadas destacamos a não identificação pelo nome para que seja 

mantido o anonimato nas respostas, esclarecimento prévio sobre a pesquisa, leitura do TCLE, 

privacidade durante a entrevista e a garantia de sigilo. 

Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida, poderá entrar em contato com o pesquisador, 

por telefone, e-mail ou pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações 

atualizadas durante todo o estudo. Sua participação é voluntária, de maneira que está livre 

para retirar esse consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter 

confidencial. Ao final da pesquisa cada participante terá acesso ao conteúdo de sua entrevista. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 
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FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: 

etica@vm.uff.br  Tel./fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 Niterói, _____ de ____________ de _2019 

 

____________________________________ 

(Nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

____________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B – QUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE SAÚDE 

 

 

Data:                         Inicio:                      Término: 
Nome: 

Sexo ( ) F ( ) M Raça ( ) branco ( ) negro  ( )  ( ) pardo 

Idade: Estado civil ( ) solteiro ( ) casado/união estável ( ) divorciado ( ) viúvo 

Filhos ( ) sim ( ) não quantos ? 

Residência:  

Mora; ( ) sozinho ( ) com família ( ) amigos 

Profissão: .................................... Função atual: ............................ Setor:                             

Horário de trabalho: 

Possui outro emprego ( ) sim ( ) não     Local/função e horário de trabalho: 

Altura: ..........................Peso : ................... 

Horas de sono por dia: ( )mais de 8 horas ( ) menos de 8 horas 

Você classifica suas condições de sono e repouso: ( ) satisfatória ( ) não satisfatória 

Uso de medicamentos para dormir; ( ) sim ( ) não ( )  eventualmente  

Qual?............................................................................................................... 

Frequência? ...................................................................................................... 

Numero de refeições por dia: ( ) menos de 3 ( ) entre 3 a 5 ( ) mais de 5 

Condições de saúde: ( ) Hipertensão ( ) Diabetes ( ) DPOC ( ) câncer ( ) nenhum  

( )outras........................................................................................................................ 

Pratica atividade física: ( ) sim ( ) não ( ) eventualmente ( ) nunca 

Horas de internet por dia: ( ) menos de 4 h ( ) mais de 4 horas 

Horas de televisão por dia; ( ) menos de 4 h ( ) mais de 4 horas 

Consome bebidas alcoólicas : ( ) sim ( ) não ( ) eventualmente 

Tabagismo ( ) sim ( ) não ( ) ex tabagista (tempo que cessou de fumar ?........................... 

Apresenta algumas dessas características?  ( ) insônia ( ) fadiga ( ) cansaço ( ) confusão  

( ) medo de ficar sozinho ( ) dificuldades de concentração ( ) diminuição da coordenação motora ( ) 

dor continua ( ) pesadelos ( ) nenhuma ( ) outras 

Faz acompanhamento psicológico ( ) sim ( ) não ( ) já fez ( quando ? porque ?) 

Faz uso de medicamentos: ( ) ansiolíticos ( ) antidepressivos  ( ) analgésicos ( ) relaxante muscular 

Qual (is): 

Esse(s)medicamento(s) foram indicados por: ( ) medico ( )amigos ( ) familiares automedicação Tempo 

de uso: 

Uso regular de outros medicamentos : ( )sim  ( ) não Quais?.................................................. 

Já fez uso de alguma dessas práticas para reduzir ansiedade: ( ) reiki ( ) acupuntura ( ) fitoterapia ( ) 

homeopatia 

Em que situações você se sente ansioso?......................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

O que mais está te incomodando nesse momento? ................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Como você está se sentindo nesse momento?........................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 

Observações do pesquisador: 
 



  
 

Apêndice C - Instrumento de Avaliação de Ansiedade 

 
 ANTES DO REIKI (Data / /  ) Depoimentos vinculados APÓS REIKI (Data /  /   ) Depoimentos vinculados 

COMPORTAMENTAIS:     

1.Age como se examinasse o ambiente (  ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

2.Contato visual insuficiente (  ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

3.Gestos de inquietação ( x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

3.Hipervigilância (  ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

4.Inquietação ( x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

5.Insônia ( x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

6.Movimento sem finalidade ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

7.Olhares de relance ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

8.Preocupações em razão de mudança em eventos da 
vida 

( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

9.Produtividade diminuída ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

AFETIVAS  Depoimentos vinculados  Depoimentos vinculados 

10.Agonia ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

11.Apreensão ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

12.Arrependimento ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

13.Atos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

14.Desamparo ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

15.Entusiasmo excessivo ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

16.Foco em si próprio ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

17.Incerteza ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

18.Irritabilidade ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

19.Medo ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

20.Nervosismo ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

21.Sensação de inadequação (x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

22.Sofrimento ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

23.Suspeição aumentada ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

FISIOLÓGICAS  Depoimentos vinculados  Depoimentos vinculados 

24.Aumento da tensão ( x) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

25.Aumento da transpiração ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

26.Estremecimentos ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

27.Tensão facial ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

28.Tremores ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

29.Tremores nas mãos ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  
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30.Voz trêmula ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

SIMPÁTICAS  Depoimentos vinculados  Depoimentos vinculados 

31.Alteração no padrão respiratório ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

32.Anorexia ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

33.Aumento da frequência cardíaca ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

34.Aumento da frequência respiratória ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

35.Aumento da pressão arterial ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

36.Boca seca ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

37.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

38.Excitação cardiovascular ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

39.Fraqueza ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

40.Movimentos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

41.Palpitações cardíacas ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

42.Pupilas dilatadas ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

43.Reflexos rápidos ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

44.Rubor facial ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

45.Vasoconstrição superficial ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

PARASSIMPÁTICAS  Depoimentos vinculados  Depoimentos vinculados 

46.Alteração no padrão de sono (x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

47.Desmaio ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

48.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

49.Diminuição da frequência cardíaca ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

50.Diminuição da pressão arterial ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

51.Dor abdominal ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

52.Fadiga ( x) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

53.Formigamento das extremidades ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

54.Frequência urinária ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

55.Hesitação urinária ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

56.Náusea ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

57.Urgência urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  
 

( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

COGNITIVAS  Depoimentos vinculados  Depoimentos vinculados 

58.Alteração na atenção ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

59.Alteração na concentração (x ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

60.Bloqueio de pensamentos ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

61.Campo de percepção diminuído ( ) Sempre (x ) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

62.Capacidade diminuída para aprender ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

63.Capacidade diminuída para solucionar problemas ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  
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64.Confusão ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

65.Consciência dos sintomas fisiológicos ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

66.Esquecimento ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

67.Preocupação ( ) Sempre ( ) às vezes ( x) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

68.Ruminação mental ( ) Sempre ( x) às vezes ( ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  

69.Tendência a culpar os outros ( ) Sempre ( ) às vezes (x ) Nunca  ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca  
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO CEP 

 

 
 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: REIKI ALIADO AO CUIDADO DE ENFERMAGEM À PESSOA COM ANSIEDADE: 

Proposta de Protocolo 

Pesquisador: LUIS PHILIPPE BARROSO VELLINHO 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 12133319.2.0000.5243 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional em Enfermagem Assitencial 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.522.280 

 

Apresentação do Projeto: 

Estudo de natureza qualitativa de intervenção quase experimental do tipo antes e depois, a ser realizado 

com profissionais de saúde atuantes em uma unidade de Saúde da Família, localizado no Município de 

Maricá-RJ, com relato de ansiedade. Trata-se de um estudo do tipo antes e depois a ser realizado com 

profissionais de saúde com relato de ansiedade, atuantes em uma unidade de saúde da família localizada 

no município de Maricá-RJ, de ambos os sexos, a partir de 18 anos. Serão excluídos aqueles que se 

ausentarem por pelo menos duas sessões consecutivas de Reiki e os que estiverem afastados e/ou de 

férias no período de coleta de dados. O recrutamento dos participantes ocorrerá por meio da técnica de bola 

de neve, em que os participantes iniciais indicam novos participantes, a partir da sua própria rede pessoal e, 

assim, sucessivamente, o quadro de amostragem pode crescer a cada entrevista, conforme interesse do 

pesquisador. A produção de dados ocorrerá nas seguintes etapas: entrevista semi estruturada, gravadas em 
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aparelho digital, com uso de um roteiro para caracterização sociodemográfica e de saúde dos participantes  

e aplicação de um instrumento para identificação das características definidoras e fatores relacionados à 

ansiedade segundo taxonomia NANDA (NANDA, 2018), seguida de sessões de Reiki, semanais, por um 

período de 3 meses, agendadas segundo disponibilidade dos 
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participantes, com depoimentos gravados em aparelho digital antes e após cada sessão. Serão utilizados 

também registros em diário de campo pelo pesquisador sobre o desenvolvimento das etapas da pesquisa.As 

entrevistas e os depoimentos serão transcritos na integra pelo pesquisador e os dados dos registros em 

diário de campo serão digitados. Posteriormente Os dados descritivos serão submetidos à análise temática 

e os dados quantitativos à análise estatística descritiva simples cujos resultados serão apresentados em 

gráficos e tabelas. Pretende como desfecho primário reduzir os níveis de ansiedade relatada por 

profissionais de saúde atuantes em uma unidade básica de saúde, após aplicação de sessões de Reiki, e 

elaborar um protocolo de cuidado a estes profissionais. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Propor um Protocolo de cuidados com uso do Reiki para atendimento a profissionais de saúde com relato de 

ansiedade atuantes em uma unidade básica de saúde; 

Objetivo Secundário: 

Identificar as características definidoras e fatores relacionados à ansiedade em profissionais de saúde, com 

relato de ansiedade, que atuam em uma unidade de saúde da família;Descrever as reações de profissionais 

de saúde com relato de ansiedade, antes e após aplicação do Reiki;Analisar as possibilidades do uso do 

Reiki aliado ao cuidado de enfermagem para profissionais de saúde com relato de ansiedade que atuam em 

uma unidade de saúde da família; 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Os procedimentos utilizados para a coleta de dados oferecem riscos mínimos para os participantes, todavia 

em caso de algum desconforto durante a coleta de dados, esta será interrompida e o participante será 

apoiado e informado que poderá se retirar a qualquer momento do estudo sem qualquer prejuízo a sua 

integridade física e moral. Dentre as medidas a serem tomadas destacamos o anonimato da identidade, 

respeito a diversidade cultural, religiosa e social dos participantes. 

Benefícios: 

Dentre os benefícios esperados além de ampliação dos conhecimentos em relação à temática, 
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pretende-se sistematizar um espaço de atendimento de consulta de enfermagem no campo de pesquisa 

utilizando um protocolo de cuidados com reiki para profissionais de saúde, com relato de ansiedade, 

atuantes em unidade de saúde da família, visando promover melhoria da qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Estudo pertinente que pretende avaliar a redução da ansiedade nos profissionais de enfermagem após 

sessão de Reiki. Metodologia e objetivos adequados. TCLE adequado. Folha de rosto adequada. Carta de 

anuência adequada. Critérios de inclusão/exclusão adequados. Riscos/Benefícios adequados. Cronograma 

adequado. Financiamento próprio. 

 
 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A folha de rosto, TCLE e declaração estão adequadas. 
 
 

 

Recomendações: 

- Como o TCLE apresenta mais de uma página, precisa ser revisto em relação à numeração destas que 

deverá ser no sistema numeral sequencial (ex: página 1/2 e 2/2), e a inclusão do campo destinado à rubrica 

do pesquisador e do participante no final da primeira página. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

sem pendências 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 
 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1192107.pdf 

11/07/2019 
22:10:33 

 Aceito 

Outros CEP.pdf 11/07/2019 Fátima Helena do Aceito 



  
 

 
 
 

Outros CEP.pdf 22:05:22 Espírito Santo Aceito 

Outros novo.pdf 11/07/2019 Fátima Helena do Aceito 
  22:01:21 Espírito Santo  

Outros Roteiro.pdf 11/07/2019 Fátima Helena do Aceito 
  21:57:51 Espírito Santo  

Projeto Detalhado / Projeto.pdf 11/07/2019 Fátima Helena do Aceito 
Brochura  21:52:52 Espírito Santo  

Investigador     

TCLE / Termos de TCLE.pdf 11/07/2019 Fátima Helena do Aceito 
Assentimento /  21:52:02 Espírito Santo  

Justificativa de     

Ausência     

Declaração de Carta.pdf 16/04/2019 LUIS PHILIPPE Aceito 
Instituição e  21:13:46 BARROSO  

Infraestrutura   VELLINHO  

Folha de Rosto ROSTO.pdf 20/02/2019 LUIS PHILIPPE Aceito 
  12:56:09 BARROSO  

   VELLINHO  

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 21 de 
Agosto de 2019 

 
 

Assinado 

por: ROSANGELA 

ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador(a)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM DE PESSOAS COM ANSIEDADE 

HISTORICO 

QUESTINARIO SOCIODEMOGRAFICO E DE SAUDE 

Data:         Hora:               

Nome:                         

D.N: ____/____/_____ Idade:   Sexo: Masculino: Feminino:       

Raca: (  ) Preta (  ) Branca  (  ) Parda  (  ) Amarela               

Estado Civil:  (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  )Viuvo  (  ) Separado   Filhos:   (   ) Sim     (   ) Nao      

Residencia:    (   ) Propria     (   ) Alugada   Moradia: (  ) Sozinho    (  ) Com Familia    (   ) Amigos       

                      (   ) Agente Comunitario de Saude                                    (   ) Administrativo                                             (   ) Auxiliar de Servisos Gerais 

  
           

  

Profissao:  (   ) Tecnico de Enfermagem                                                (   ) Auxiliar Saude Bucal                                   (   ) Dentista   

  
           

  

   (   ) Enfermeiro                                                                          (   ) Medico            

Horario de trabalho :     Posui outro emprego:  (   ) Sim    (   ) Nao          

Peso: _____                        Altura:_______                IMC: _______                                       PA: _____________ 

Horas de Sono Por dia: (   ) Mais de 8h         (   ) Menos de 8h         Satisfatoria:  (   ) Sim    (   ) Nao       

Faz uso de medicamentos para dormir?      (    ) Sim        (   ) Nao  Qual? ______________       

Pratica alguma atividade fisica:                       (    ) Sim        (   ) Nao          (   ) Eventualmente         

Consome bebida alcoolica                                 (   ) Sim         (   ) Nao          (   ) Eventualmente         

Fuma:                                                                          (   ) Sim         (   ) Nao          (   ) Eventualmente         

Apresenta algum agravo a saude?                  (   ) HAS        (   ) DM            (   ) Cancer            (   ) Nenhum             (   ) Outros    Qual? 
____________ 

Apresenta algum desses sintomas 
 (   ) Insônia (   ) Fadiga (   ) Cansaço              (   ) Confusão Mental   

(   ) Medo de ficar sozinho                                (   ) Dificuldade de concentracao   
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(   ) Diminuição da coordenação motora    (   ) Dor contínua      (   ) Pesadelo    

Faz algum tratamento psicológico                (   ) Sim         (   ) Não   Usa Ansiolíticos          (   ) Sim      (   ) Não      Qual?___________ 

  
           

  

                          

             

             
DIAGNOSTICO 

IDENTIFICANDO A ANSIEDADE 

Em que situações você se sente mais ansioso?                 

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                          

O que mais está te incomodando neste momento?                 

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                          

Como você esta se sentindo neste momento?                 
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Observações do Enfermeiro:                     

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                          

             

             
DIAGNOSTICO 

IDENTIFICANDO CARACTERISTAS DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS 

COMPORTAMENTAIS: 

1.Age como se examinasse o ambiente ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

2.Contato visual insuficiente ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

3.Gestos de inquietação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

4.Hipervigilância ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

5.Insônia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

6.Movimento sem finalidade ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

7.Olhares de relance ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

8.Preocupações em razão de mudança em 
eventos da vida 

( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca 
  

   
  

9.Produtividade diminuída ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

AFETIVAS: 

10.Agonia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

11.Apreensão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
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12.Arrependimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

13.Atos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

14.Desamparo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

15.Entusiasmo excessivo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

16.Foco em si próprio ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

17.Incerteza ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

18.Irritabilidade ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

19.Medo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

20.Nervosismo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

21.Sensação de inadequação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

22.Sofrimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

23.Suspeição aumentada ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

  

             

             DIAGNOSTICO 

IDENTIFICANDO CARACTERISTAS DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS 

FISIOLÓGICAS 

24.Aumento da tensão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

25.Aumento da transpiração ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

26.Estremecimentos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

27.Tensão facial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

28.Tremores ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

29.Tremores nas mãos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

30.Voz trêmula ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

SIMPÁTICAS 
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31.Alteração no padrão respiratório ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

32.Anorexia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

33.Aumento da frequência cardíaca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

34.Aumento da frequência respiratória ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

35.Aumento da pressão arterial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

36.Boca seca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

37.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

38.Excitação cardiovascular ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

39.Fraqueza ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

40.Movimentos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

41.Palpitações cardíacas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

42.Pupilas dilatadas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

43.Reflexos rápidos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

44.Rubor facial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

45.Vasoconstrição superficial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

             

             

             
DIAGNOSTICO 

IDENTIFICANDO CARACTERISTAS DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS 

PARASIMPÁTICAS 

46.Alteração no padrão de sono ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

47.Desmaio ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

48.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

49.Diminuição da frequência cardíaca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
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50.Diminuição da pressão arterial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

51.Dor abdominal ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

52.Fadiga ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

53.Formigamento das extremidades ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

54.Frequência urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

55.Hesitação urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

56.Náusea ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

57.Urgência urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

COGNITIVAS 

46.Alteração no padrão de sono ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

58.Alteração na atenção ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

59.Alteração na concentração ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

60.Bloqueio de pensamentos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

61.Campo de percepção diminuído ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

62.Capacidade diminuída para aprender ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

63.Capacidade diminuída para solucionar 
problemas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   

   
  

64.Confusão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

65.Consciência dos sintomas fisiológicos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

66.Esquecimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

67.Preocupação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

68.Ruminação mental ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

69.Tendência a culpar os outros ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           
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PLANEJAMENTO E INTERVENSÃO 

  

1 CONSULTA 2 CONSULTA 3 CONSULTA 4 CONSULTA 5 CONSULTA 6 CONSULTA 

  
Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Reiki Reiki Reiki Reiki Reiki Reiki 

  

7 CONSULTA 8 CONSULTA 9 CONSULTA 10 CONSULTA 11 CONSULTA 12 CONSULTA 

  
Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Consulta de 
Enfermagem  

Reiki Reiki Reiki Reiki Reiki 
Reiki 

  Avaliação 

             SESSÃO: _________                                              DATA: _______________                                      HORA: ______________ 

Com você neste momento ?(antes do Reiki)                 

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                          

Como você está agora? (Depois do Reiki)                   
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AVALIACAO APÓS O REIKI 

  

COMPORTAMENTAIS: 

1.Age como se examinasse o ambiente ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

2.Contato visual insuficiente ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

3.Gestos de inquietação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

4.Hipervigilância ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

5.Insônia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

6.Movimento sem finalidade ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

7.Olhares de relance ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

8.Preocupações em razão de mudança em 
eventos da vida 

( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca 
  

   
  

9.Produtividade diminuída ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

AFETIVAS: 

10.Agonia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

11.Apreensão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

12.Arrependimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

13.Atos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

14.Desamparo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

15.Entusiasmo excessivo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
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16.Foco em si próprio ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

17.Incerteza ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

18.Irritabilidade ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

19.Medo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

20.Nervosismo ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

21.Sensação de inadequação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

22.Sofrimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

23.Suspeição aumentada ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

             

             

             

             AVALIAÇÃO 

  

FISIOLÓGICAS 

24.Aumento da tensão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

25.Aumento da transpiração ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

26.Estremecimentos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

27.Tensão facial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

28.Tremores ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

29.Tremores nas mãos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

30.Voz trêmula ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

SIMPÁTICAS 

31.Alteração no padrão respiratório ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

32.Anorexia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

33.Aumento da frequência cardíaca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

34.Aumento da frequência respiratória ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

35.Aumento da pressão arterial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
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36.Boca seca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

37.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

38.Excitação cardiovascular ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

39.Fraqueza ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

40.Movimentos bruscos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

41.Palpitações cardíacas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

42.Pupilas dilatadas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

43.Reflexos rápidos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

44.Rubor facial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

45.Vasoconstrição superficial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

             

             

             

             

             

             

             AVALIAÇÃO 

  

PARASIMPÁTICAS 

46.Alteração no padrão de sono ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

47.Desmaio ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

48.Diarreia ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

49.Diminuição da frequência cardíaca ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

50.Diminuição da pressão arterial ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

51.Dor abdominal ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

52.Fadiga ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

53.Formigamento das extremidades ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
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54.Frequência urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

55.Hesitação urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

56.Náusea ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

57.Urgência urinária ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           

COGNITIVAS 

46.Alteração no padrão de sono ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   OBSERVAÇÕES:     

58.Alteração na atenção ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca         

59.Alteração na concentração ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

60.Bloqueio de pensamentos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

61.Campo de percepção diminuído ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

62.Capacidade diminuída para aprender ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

63.Capacidade diminuída para solucionar 
problemas ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   

   
  

64.Confusão ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

65.Consciência dos sintomas fisiológicos ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

66.Esquecimento ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

67.Preocupação ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

68.Ruminação mental ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca   
   

  

69.Tendência a culpar os outros ( ) Sempre ( ) às vezes ( ) Nunca           
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AVALIANDO A ANSIEDADE 

OBSERVAÇÕES                       

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

                      
 

  

             

             RESPONSAVEL: 
   

COREN: 
       

             

             

             


