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RESUMO 

 

O Reiki é uma Prática Integrativa em Saúde (PIS) que significa “energia vital universal”, um 

método de cura natural que trabalha com o sistema de equilíbrio e harmonização da saúde 

física, mental, emocional, energética e espiritual, entendido como tecnologia que aborda a 

saúde do ser humano na sua multidimensionalidade. Na Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal está institucionalizado e vinculado à Gerência de Práticas Integrativas em 

Saúde. Tem como objetivo divulgar a PIS/Reiki como estratégia de promoção à saúde e 

incentivo ao autocuidado para os trabalhadores da saúde da SES/DF. Para este trabalho, usou-

se como metodologia um levantamento bibliográfico de artigos científicos em base de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde, no período de 2000 a 2014, com busca por descritores isolados e concatenados. Foram 

analisados 49 artigos e as publicações que atenderam os critérios de seleção compuseram-se 

em cinco artigos publicados relacionados à temática principal. Os resultados apontam os 

efeitos benéficos da prática do Reiki nas alterações físico, psíquica, emocional e nas relações 

de trabalho. Como conclusão infere-se que o levantamento bibliográfico apontou pela 

escassez de trabalhos acerca do tema investigado, em especial sob o enfoque da 

institucionalização do Reiki enquanto prática de cuidado, no cenário da saúde pública. 

Observou-se que há necessidade de fomentar desdobramentos, na área da saúde mental, sendo 

o cuidado eixo estruturante para melhorar o modo de ser-fazer-ter saúde tanto para os 

trabalhadores de saúde, quanto para usuários do sistema de saúde brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: Promoção de Saúde; Autocuidado; Saúde do Trabalhador. 



                                                     

 

ABSTRACT 

 

Reiki is an Integrative Health Practice that means "universal life energy". It consists of a 

natural healing method that works with a system of balance and harmonization of physical, 

mental, emotional, energetic, and spiritual health. It is understood as a technology that 

addresses the health of the human being in its multidimensionality. The Brazilian Federal 

District’s State Department of Health (SES/DF in portuguese) is institutionalized and linked 

to the Management of Integrative Health Practice. The institution aims to disseminate the 

Reiki as a health promotion strategy, encouraging self-care for SES/DF’s workers. For this 

essay, a methodology was used with a bibliographical survey of scientific articles in the 

database of the Virtual Health Library/Latin American and Caribbean Literature in Health 

Sciences, from 2000 to 2014, with search for descriptors isolated and concatenated. 49 articles 

were analyzed and publications that met the selection criteria were made up of five published 

articles related to the main theme. The results show the beneficial effects of Reiki with 

physical, mental, and emotional changes, as well as in regards to work relationships. In 

conclusion it is inferred that the literature review indicates the lack of studies on the subject 

investigated, especially with a focus on Reiki’s institutionalization as care practice in the 

public health setting. It was observed that there is need to promote the development in the area 

of mental health, with caring as the structural axis to improve the be-do-have healthy system, 

for both Health workers and users of the Brazilian Health System. 

 

 

Keywords: Health Promotion; Self-care; Occupational Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário desse estudo traz a questão sobre a saúde do trabalhador e a sua 

multidimensionalidade humana, bem como estratégias que se apontam como estruturas para a 

promoção da saúde e de cuidado para com esses trabalhadores. 

Para entender e contextualizar a multidimensionalidade humana, a partir de 

referenciais teóricos no campo da atenção à saúde do trabalhador, aqui considerados como 

atores do cuidado ao outro, traz a reflexão descrita por Capella, Gelbcke, Monticelli (2002) 

 

pensar a multidimensionalidade do ser humano é sempre uma questão, ao mesmo 
tempo, instigante e incomensurável, uma vez que ela evoca a complexidade da vida e 
a maneira de ser e estar no mundo. Esta complexidade nos leva a entender que o ser 
humano é um todo, único, indivisível, histórico, em intensa e contínua relação com 
os outros seres humanos, possuindo várias e complementares dimensões. (p.87). 

 

Pressupondo-se que, as relações estabelecidas no mundo do trabalho, ao serem 

colocadas em pauta para reflexão, também colaboram para compreender as multidimensões 

dos sujeitos envolvidos no processo laboral (CAPELLA et al, 2002). 

No contexto das ‘Racionalidades médicas’, Luz (2005) pondera acerca do surgimento 

de novos paradigmas em medicina que esteja ligado a diversos acontecimentos, situações e 

condicionamentos complexos, de natureza ao mesmo tempo socioeconômica, cultural e 

epidemiológica. Entre esses acontecimentos fundamentais, destaca-se um conjunto de eventos 

e situações que podem ser denominados de “crise da saúde”, característica do final do século e 

do milênio (LUZ, 2005). 

Entende-se que o setor saúde vive uma crise na forma de se produzir saúde, 

induzindo o modelo produtor de procedimentos, ou modelo médico hegemônico (Cecílio, 

1994; Merhy, Cecílio, Nogueira, 1992; Donangelo, Ferreira, 1976, apud Malta & Mehry, 

2010). Nesse contexto, os autores abordam que a assistência à saúde é centrada no ato 

prescritivo que produz o procedimento, não sendo consideradas as determinações do processo 

saúde-doença centradas nos determinantes sociais ambientais e relacionadas às subjetivações, 

singularizantes, valorizando apenas as dimensões biológicas (Malta & Mehry, 2010). 

Este formato produz custos elevados e crescentes, pois utiliza como insumos 

principais, os recursos tecnológicos centrados em exames e medicamentos – tecnologias duras 
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–, como se estes tivessem um fim em si mesmo e fossem capazes de restabelecer a saúde por 

si só. São produzidos atos desconexos sem uma intervenção articulada e cuidadora, 

reduzindo-se a eficácia da assistência prestada (Malta & Mehry, 2010). 

Para se repensar novas modelagens assistenciais, assentadas em diretrizes como a 

integralidade do cuidado, há que se aprofundar o debate sob novos fundamentos teóricos, 

particularmente sobre a natureza do processo de trabalho, sua micropolítica e importância na 

compreensão da organização da assistência à saúde (Malta et al., 2004 apud Malta & Mehry, 

2010). Torna-se necessário ainda repensar o processo saúde-doença, quanto aos seus 

determinantes e condicionantes, e a intervenção em toda a cadeia de produção de saúde, desde 

a promoção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação (Malta & Mehry, 2010). 

Desta intenção observa-se a finalidade, os princípios, as diretrizes e estratégias, da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST), que nas três esferas de 

gestão do SUS - federal, estadual e municipal -, consolida ações de atenção integral à saúde do 

trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e 

dos processos produtivos (PNST, 2012). 

Neste contexto, incorporam-se ainda no campo da vigilância em saúde do 

trabalhador, pertinentes ao modelo de cuidado atual, a Portaria MS Nº 3.120 de 01 de julho de 

1998, que compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de 

detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos 

à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, 

social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar 

intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los (BRASIL/MS, 

1998). 

Ainda, no cenário das políticas públicas, em 2004, o Ministério da Saúde (MS) 

atendendo à necessidade de conhecer experiências que já vinham sendo desenvolvidas na rede 

pública de muitos municípios e estados adotou como estratégia, a realização de um 

diagnóstico nacional que envolvesse as racionalidades já contempladas no Sistema Único de 

Saúde (SUS), entre as quais se destacaram aquelas no âmbito da Medicina Tradicional 

Chinesa-Acupuntura, Homeopatia, Fitoterapia e da Medicina Antroposófica, além das práticas 

complementares de saúde. E a partir desse diagnóstico, regulamentou as Práticas Integrativas 



14 

e Complementares de Saúde (PICS), por meio da Portaria Nº 971/GM/MS, instituindo a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC, 2006). 

No Distrito Federal, essas práticas têm denominação de Práticas Integrativas em 

Saúde (PIS), em consonância com a Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde 

(PDPIS, 2014), que na perspectiva da multidimensionalidade e integralidade do sujeito, as 

entende 

 
como tecnologias que abordam a saúde do Ser Humano na sua 
multidimensionalidade – física, mental, psíquica, afetiva e espiritual – promovendo 
seu protagonismo, corresponsabilidade, emancipação, liberdade e atitude ética, com 
o objetivo de promover, manter e recuperar sua saúde. (PDPIS, 2014, p. 29 e 30).  

 

No âmbito do DF, é responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal (SES/DF) o desenvolvimento das PIS, sendo considerada, historicamente, como 

pioneira na implantação e implementação dessas práticas no SUS, por meio da Gerência de 

Práticas Integrativas em Saúde (GERPIS) - setor institucional que tem como missão a gestão, 

a atenção, o ensino e a pesquisa em PIS - subordinada à Diretoria de Ciclos de Vida e Práticas 

Integrativas em Saúde (DCVPIS), na Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). 

As Práticas Integrativas em Saúde, conceitualmente oferecem uma visão ampliada de 

saúde, acolhendo o sujeito e respeitando sua subjetividade e singularidade, promovendo o 

desenvolvimento do potencial humano a partir do incentivo ao autoconhecimento, 

autocuidado e autotransformação (PDPIS, 2014). 

Portanto, a realização deste estudo se justifica pela necessidade iminente de 

construção do conhecimento relacionado à Prática Integrativa em Saúde Reiki e sua 

integralidade no cuidado, cada vez mais alicerçada na saúde pública do DF. 

Para tal, a questão norteadora desse estudo é conhecer se a prática do Reiki pode ser 

considerada uma estratégia de autocuidado e promoção da saúde, como uma realidade para o 

trabalhador da saúde do Distrito Federal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O arcabouço teórico-científico relacionado às políticas públicas, regulamentações e 

abrangência das PICS e PIS, apresenta o Reiki, como um sistema de cura energética, que 

oferece benefícios para os seres humanos, que tem inserção no campo do trabalho em saúde, 

como perspectiva de cuidado integral aos profissionais da saúde, enquanto sujeitos de fazer-

ter saúde. O Reiki apresenta-se na atualidade como ferramenta de autocuidado e 

autodesenvolvimento difundido no mundo. 

Na perspectiva das adversidades presentes no trabalho no setor público, Santos-Filho 

(2007), discute a saúde do trabalhador sob o prisma de dimensões mais amplas de vinculações 

ao trabalho, subjetividades e afetos, e desafios enfrentados no cotidiano dos trabalhadores, que 

resultam em diferentes tipos de atitudes - “de negação, recuo, resistência, superação, 

improvisação, etc, mesclando-se perspectivas e saídas “criativas”, “inventivas”, e também 

desgastantes, geradoras de sofrimento” (p. 75). O autor traz à discussão, o entendimento de 

saúde de Pichon-Rivière (1998), quando alerta que o sujeito é sadio na medida em que 

 

... aprende a realidade numa perspectiva integradora, e em que tem capacidade para 
transformá-la, modificando-se por sua vez ele próprio. É sadio na medida em que 
mantém um interjogo dialético no meio, e não uma relação passiva, rígida e 
estereotipada. (Santos-Filho, 2007, p. 78-79). 

 

Ainda nesse sentido, o autor encerra seus apontamentos sinalizando que o “trabalho 

vivo” traz prazer, satisfação e também desgaste e sofrimento, o que leva a associação do 

processo saúde-doença, compreendido como perfis de respostas/reações individuais no âmago 

de um processo social. No “espaço” do trabalho e saúde, esperam-se coeficientes de 

participação, fomento à capacidade de análise, autonomia, satisfação... saúde (Santos-Filho, 

2007, p. 91). 

Para R. Benevides de Barros e M. E. Barros de Barros (2007), “o trabalho 

desempenha função importante na luta contra o adoecimento, na medida em que, sendo 

invenção, (re)existe, (re)criando o trabalhador e o próprio processo de trabalho”. Em seus 

estudos, as autoras encontram referencial teórico a cerca da clínica do trabalho, a partir de 

Dejours (1992) na opção metodológica fundada na psicodinâmica do trabalho; em Clot (2006) 

na psicologia do trabalho entendida como uma clínica da atividade e dos meios do trabalho e 

em Schwartz (2003b) pressupostos de uma clínica das situações ou atividades de trabalho a 
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partir da abordagem ergológica1. As autoras propõem nessa direção que “da dor ao prazer no 

trabalho vai enunciando um plano em que a criação é experiência coletiva porque implica o 

encontro consigo e com o outro” (R. Benevides de Barros e M. E. Barros de Barros, 2007, p. 

67-69). 

Portanto, seus olhares para o processo de trabalho e suas relações com o ator sujeito-

trabalhador, coadunam com a temática proposta neste estudo, que traz na PIS/Reiki uma 

possibilidade de cuidado integral desses sujeitos e suas vivências nos espaços relacionais do 

trabalho. 

 

2.1  As origens do Reiki 

Segundo Eleonor McKenzie (2010), Usui Reiki Ryoho Gakkai significa, 

simplesmente, Método Usui de Cura Energética Espiritual, e constitui uma sociedade, ativa 

até os dias atuais no Japão. Destaca que, pelas entrevistas realizadas com os primeiros alunos 

de Mikao Usui (Figura 1), sabe-se que a primeira coisa que ele ensinava eram os cinco 

princípios ou preceitos espirituais, mais tarde aprendiam meditação, mantras e os Waka2 

japoneses (MCKENZIE, 2010, p. 33).  

 

 

 

 

                                            
1 A ergologia significa o estudo das atividades humanas, de forma a produzir uma interlocução dos diferentes 
saberes que sustentam essas atividades e experiências diversas. A abordagem ergológica, criada por Yves 
Schwartz (2003b), visa à construção de estratégias que viabilizem a interlocução entre as experiências dos 
mundos do trabalho e os saberes das ciências. 
2 Estilo específico de poemas chamado Waka, para fins de meditação. Mikao Usui adotou esses inspiradores 
escritos do imperador Meiji, para ajudar seus alunos em seu desenvolvimento espiritual. (MacKenzie, E., 2010. 
p. 90). 
 



17 

Figura 1 - Mikao Usui, séc. XIX 

 

 

O Reiki chegou ao Ocidente devido à determinação de Hawayo Takata, que 

transformou o Reiki em missão de sua vida depois de conhecê-lo em Tóquio em 1935. 

Nascida no Havaí, de pais japoneses, em 1900, após tratamento de saúde no Japão com 

Chujiro Hayashi – médico da marinha japonesa aposentado, que começou a frequentar a 

escola de Mikao Usui em 1925 – e depois de tanta insistência, conseguiu que esse discípulo 

de Mikao Usui lhe ensinasse o Reiki, que lhe havia conquistado o interesse e caminho de vida 

(MCKENZIE, 2010, p.36-39). 

Segundo a mesma autora, as origens do Reiki são complexas, no sentido de que é um 

sistema que pode ser considerado tanto antigo como moderno. É moderno porque só foi 

desenvolvido nos últimos 100 anos, se tanto, e antigo porque suas raízes parecem fixar-se em 

diversas filosofias voltadas para o espírito, tão antigas como as do Ayurveda ou da filosofia 

chinesa, isto é, o Budismo, o Xintoísmo e o Shugendô. Ainda de acordo com McKenzie, 

apesar de haverem hoje muitas variações da prática original do Reiki, as origens do sistema 

encontram-se sem dúvida no Japão (MCKENZIE, 2010, p. 18-21). 

Vale ressaltar, que a compreensão do Reiki como era conhecido no Ocidente, veio 

passando por mudanças nos últimos 10 a 15 anos. Isso se deve aos autores Frank Ajarva 

Petter, Bronwen Stiene e Frans Stiene - três professores de Reiki-, que se empenharam em 

revelar o sistema de Reiki como Mikao Usui o ensinava no Japão. Ainda destaca-se que no 

Ocidente, até recentemente, falava-se sobre o Reiki como se ele fosse o sistema de cura, 

Fonte: O Tao do Reiki 
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quando na verdade o Reiki é a energia que o praticante transmite, para alcançar a cura 

(MCKENZIE, 2010, p 46). 

Em Reiki o Legado do Dr. Mikao Usui, Frank Ajarva Petter (2002), apresenta os 

fundamentos do Reiki, a partir da tradução dos manuscritos de Mikao Usui, fundador do Reiki 

nos meados do século XIX, no Japão. O Mestre Usui explicou o sentido do Reiki e sua função 

no mundo da seguinte forma 

 

... antes de qualquer coisa, nosso Reiki Ryoho é uma terapia original construída 
sobre o poder espiritual do universo. Por meio dele, o ser humano se tornará 
primeiro saudável e depois ampliará sua paz de espírito e alegria de viver. Hoje 
precisamos melhorar e reestruturar nossa vida de modo a podermos libertar nossos 
semelhantes da doença e do sofrimento emocional. É esta a razão pela qual ouso 
ensinar livremente este método em público. (Frank Ajarva Petter, 2002, p. 18). 

 

Nos manuscritos de Mikao Usui, meados do século XIX, encontram-se a origem e 

significação para Mikao, do que seria o Usui Reiki Ryoho – o método Reiki Usui. Este então 

argumenta que “com gratidão, nós recebemos os princípios prescritos pelo Imperador Meiji e 

vivemos de acordo com eles”. 

Ainda na obra de Petter (2002), encontra-se a transcrição na qual Mikao, assim, 

definia todo o seu método 

 

A fim de alcançarmos o caminho adequado para a humanidade, precisamos viver 
conforme estes princípios. Isso significa que devemos, com a prática, aprender a 
aperfeiçoar nosso espírito3 e corpo. Para tanto, primeiro precisamos curar o espírito, 
depois, tornamos o corpo saudável. Quando nossa mente se encontra no caminho da 
honestidade e da seriedade, o corpo torna-se totalmente saudável por si mesmo. 
Então, o corpo e a mente tornam-se um e vivemos nossa vida em paz e alegria. 
Curamos a nós mesmos e curamos as enfermidades dos outros, intensificando e 
aumentando nossa própria felicidade, assim como a de outras pessoas. Esta é a meta 
do Usui Reiki Ryoho. (PETTER, F.A., 2002, p. 19-20). 

 

Na época de Mikao, o significado da palavra Reiki era diferente do significado atual, 

fruto da reforma ortográfica no Japão há alguns anos atrás.  

                                            
3 Aqui é usada a palavra japonesa kokoro. Em muitas traduções do japonês, ela é traduzida erroneamente como 
“coração”. (Petter, F. A. Reiki o legado do Dr. Mikao Usui: São Paulo: 2002, p. 19). 
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2.1.1 O significado do kanji Reiki 

Originalmente, esta palavra significava energia espiritual, alma. Hoje, a palavra Reiki 

está relacionada com algo oculto no entendimento japonês. A palavra compõe-se de duas 

partes Rei + Ki, que por sua vez são compostas de três e duas partes respectivamente. 

O primeiro kanji da palavra, Rei (Figura 2), é dividido em três partes. A primeira 

parte, ame, significa chuva, que no Japão significa a benção do Universo vindo para nós. O 

segundo componente são os três quadradinhos - container, ou corpo humano em japonês 

“utsuwa”. Este é um kanji mais complexo, onde cada quadrado simboliza a conexão entre o 

céu e a terra. Sendo o receptáculo das bênçãos cósmicas se junta ao terceiro kanji, que 

significa Miko, (shamã feminina). O Miko é o ideal espiritual japonês. Para eles é alguém do 

sexo feminino, jovem, que está apta a traduzir o que os deuses dizem. No kanji há dois 

humanos, que estão juntos, lado a lado. Traz a informação de ser humano em perfeito 

equilíbrio, Yan e Yang, ser humano integral. 

 

Figura 2 - Rei, primeiro kanji da palavra Reiki 

 

 

 

O segundo caractere correspondente a palavra Ki (Figura 3) composto de duas partes: 

o vapor – energia carregada pelo ar. Mostra ainda, algo sutil que se expande e permeia todas 

as coisas. O segundo traço significa kome - arroz, símbolo de poder e abundância. 

 

 

Fonte: Portal Alnilam 
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Figura 3 - Ki, segundo kanji da palavra Reiki 

 

 

 

Reiki (Figura 4) tem a seguinte ideia: todo ser humano que estiver em perfeito 

equilíbrio, conectado com o céu e a terra, pode entender, e receber as bênçãos divinas em seu 

corpo e fazê-las jorra sobre o outro, gerando abundância. 

 

Figura 4 - Kanji Reiki 

 

 

 

Fonte: Portal Alnilam 

Fonte: Portal Alnilam 
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2.1.2 Compreendendo os fundamentos do Reiki trazidos por Mikao Usui para 

fortalecimento da completude humana 

 

O sistema Reiki original, conforme concebido por Mikao Usui não incluía um 

sistema de posições como usamos na atualidade. O oriental é treinado no desenvolvimento de 

sua intuição, e ainda hoje, segue sua intuição para localizar os bloqueios energéticos 

(CUNHA, 2011, P. 46). 

Os fundamentos do Reiki estão alicerçados - nos cinco princípios espirituais, nas 

técnicas respiratórias, na imposição das mãos ou palmas, mantras e símbolos e na 

sintonização -, trazidos por Mikao Usui e que são simplesmente diretrizes para o bem viver 

com a prática do Reiki. 

Aponta-se em McKenzie (2010), que os preceitos são o coração do Reiki, deixados 

por Mikao em seus manuscritos (Figura 5), para aprimorar a mente e corpo por meio da 

meditação e recitação desses preceitos, no intuito de proporcionar alívio do sofrimento 

(MCKENZIE, 2010, p. 61). 
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Figura 5 - Os cinco princípios do Reiki 

 

 

Fonte: WIKIMEDIA, 2015 (tradução para o português P ETTER, 2002). 
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2.1.3 A interface do Reiki no contexto da saúde dos trabalhadores da SES/DF 

O Reiki na SES/DF trabalha de forma suave e intensamente eficaz por meio da 

imposição das mãos, do sopro e do olhar, objetivando o reequilíbrio do fluxo energético ao 

levar o indivíduo à autopercepção de atitudes nocivas que podem interferir no equilíbrio 

homeostático do processo saúde-adoecimento. Essa percepção possibilita uma nova forma de 

cuidado, permitindo o desenvolvimento da autoconsciência e levando a uma conduta mais 

salutar de viver, e, consequentemente, a um processo de reavaliação e reconstrução interior de 

saúde e qualidade de vida. A abordagem terapêutica induz a um relaxamento profundo por 

meio da respiração consciente, olhar interior e desenvolvimento da vontade própria para 

modificar os padrões de desequilíbrio que se apresentem no momento da intervenção, tem-se 

como objetivo principal o equilíbrio das dimensões física, energética, emocional, mental e 

espiritual. 

No cotidiano por diversas razões produzimos “nós” nos sistemas que compõem o 

corpo humano impedindo o livre fluxo da energia e o alimento aos órgãos e regiões onde 

estes “nós” estão localizados, impossibilitando de jogar as toxinas para fora, que vão se 

acumulando e gerando doenças. Nestas condições em que o influxo de energia pelo 

organismo está prejudicado, as pessoas podem ser acometidas por afecções simples, agudas 

ou até mais complexas e crônicas (CUNHA, 2008). 

O Reiki prima por uma abordagem humanística de desenvolvimento das habilidades 

do sujeito investindo nas potencialidades existentes além da doença buscando sair do modelo 

biomédico e tecnicista desfavorável a abordagem integral do ser e trabalhar com um conceito 

de saúde muito mais amplo que valorize a integralidade do ser humano. Reconhecendo assim, 

que a saúde biopsicossocial e espiritual perpassa toda a completude humana. Aponta-se como 

benefícios da terapêutica o relaxamento muscular, a redução da ansiedade, melhora da 

autoestima, melhora da qualidade do sono, maior vitalidade antes, durante e depois frente aos 

processos de adoecimentos ou desequilíbrios multidimensionais do ser humano. 

O Reiki não apresenta efeitos colaterais, é uma tecnologia em saúde de baixo custo e 

de fácil aplicação, sem conotação religiosa, sendo possível sua prática em quaisquer que 

sejam as circunstâncias e o posicionamento do paciente, sem necessitar de quase nenhum 

aparato, ambiente ou objetos especiais para sua aplicação. 
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A compreensão de CUNHA (2006), é que o Reiki trabalha equilibrando o excesso ou 

falta de vitalidade, por meio do toque ou aproximação das mãos, do olhar e/ou do sopro, por 

profissional habilitado, sobre pontos específicos onde se localizam os bloqueios de energia, 

fortalecendo o sistema de forma a que o corpo do paciente possa liberar as toxinas que geram 

seu desequilíbrio, proporcionando ainda o retorno do homem a um estado de consciência e 

vida plena, que vem acrescentar qualidade à saúde de quem o pratica ou recebe. 

Ainda complementa dizendo que, é a simplicidade da técnica, a eficácia e o 

encantamento com os efeitos benéficos sobre a saúde das pessoas que ampliam sua 

divulgação e seu uso (CUNHA, 2008). 

Esse método hoje é reconhecido pelo governo dos EUA como parte do energy 

medicine, sendo estudado em diversas pesquisas por institutos científicos em todo o mundo. 

O Reiki é hoje o método de cura mais popular em todo o mundo (KLATT e LINDNER, 2009, 

p. 37). Ainda nesse sentido, segundo HALL (2004), o Reiki pode e se sustenta por si mesmo 

como uma terapia valiosa, mas também complementa outras modalidades, incluindo a 

medicina geral (HALL, 2004, p. 13). 

O Reiki Usui Tradicional na SES/DF iniciou, em 2005, com atendimentos realizados 

por serviços na atenção primária à saúde e hospital terciário. Adotado como Prática 

Integrativa em Saúde desde 2011, o Reiki, vem sendo incorporado no SUS/DF por 

profissionais já habilitados ou que fizeram formação recente, por meio da Coordenação 

Técnica de Reiki/GERPIS/DCVPIS/SAPS/SES-DF, configurando uma abordagem 

multidimensional no cuidado integral de usuários da Rede SUS/DF e profissionais de saúde 

vinculados à SES/DF. 

 

2.2 Práticas Integrativas em Saúde: contextualizando a prática do Reiki como 

promotora de saúde e cuidado 

Atualmente as PICS no mundo e no Brasil são entendidas como sistemas médicos 

complexos e sistemas terapêuticos - racionalidades médicas - que buscam estimular a 

promoção, recuperação e reabilitação da saúde, e prevenção de agravos, por meio de 

tecnologias qualificadas, vivenciais e acolhedoras, que ampliam a visão do processo de 

saúde/adoecimento, tendo suas ações focadas no autoconhecimento, autocuidado e 

autotransformação dos sujeitos envolvidos (PNIPC, 2006; PDPIS, 2014; LUZ, 2005). 
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No contexto das ‘racionalidades médicas’, segundo Luz (2005), todo o sistema 

médico complexo é entendido em seis dimensões uma morfologia humana, uma dinâmica 

vital, uma doutrina médica - o que é estar doente ou ter saúde -, um sistema diagnóstico, uma 

cosmologia e um sistema terapêutico. Essas seis dimensões, ao serem aplicadas à realidade, 

permitem tecer estudos comparativos entre sistemas médicos de origens culturais diferentes 

como as medicinas tradicional chinesa e ayurvédica, a homeopatia e a medicina ocidental 

contemporânea, situando-as no contexto sócio-histórico contemporâneo, pois os sistemas 

médicos, principalmente os saberes tradicionais, não existem sem história e têm a capacidade 

de estarem sempre sendo modificados pelos atores sociais, apresentando continuidade teórico-

prática entre passado e presente (LUZ, 2005). 

As racionalidades médicas orientais são sistemas que enxergam o ser humano em sua 

relação com seus pares e seu meio, buscando a promoção do equilíbrio dinâmico de sua 

energia vital, que varia de acordo com sentimentos/pensamentos, as relações familiares e 

sociais e os comportamentos dos indivíduos, estando embasados, por tanto, no chamado 

paradigma vitalista, que enxerga o corpo como uma totalidade bioenergética (LUZ, 2005). 

Em contrapartida a medicina ocidental contemporânea, ainda possui como 

cosmologia a mecânica clássica e sua noção cartesiana de universo e corpo humano como 

máquinas, em que prevalece a proposição de leis de aplicação geral e ignora-se a 

multicausalidade em benefício de causas lineares - as patologias seriam causadas por um 

micro-organismo, um vírus ou um defeito genético na "máquina". Essa racionalidade assume 

como foco central a diagnose das doenças (dos defeitos da máquina), tendência crescente com 

os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos, deixando a terapêutica para segundo plano: 

"trata-se de uma medicina de máquinas para (preservação de) máquinas" (LUZ, 2005, p. 

235). 

Conclui-se assim que "racionalidades médicas é um operador conceitual que 

permite analisar ou comparar sistemas médicos complexos em perspectiva teórica, analítico-

descritiva, ou empírica, seja globalmente, como um todo, seja dimensão a dimensão" (LUZ, 

2005, p. 219). 

Portanto, essa ferramenta teórica abriu um campo fecundo de conhecimento que 

permite estudar as relações entre distintos sistemas médicos e suas representações de corpo, 

saúde, doença e tratamento e a aplicabilidade das práticas integrativas nos serviços públicos 

de saúde. 
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Os estudos de Oliveira (2013) apontam que dentre os muitos recursos que se 

apresentam para o manejo do estresse e qualidade de vida, figuram diversas PICS, como a 

Meditação, a Musicoterapia e técnicas de Imposição de Mãos, tais como o Toque Terapêutico 

e o Reiki (Shioi & Inuzuka, 2012; Magri et al, 2006; Miller e O’Callaghan, 2005; Tavares et 

al, 2000 apud Oliveira, 2013, p.1). 

Ainda segundo o autor, pesquisadores no Canadá apontam que 66,7% dos pacientes 

com diagnóstico positivo para câncer de mama, que foram entrevistados de 1994 a 1995, 

recorriam a alguma PICS em seu tratamento; estima-se que no período de 2005 a 2006, 54% 

dos canadenses utilizavam PICS e gastaram mais de 56 bilhões em tratamentos ((Boon et al, 

2000, Williams et al, 2011 apud Oliveira, 2013). Para Oliveira (2013) essa expansão se dá 

pelo interesse demonstrado por parte dos órgãos de saúde dos governos de vários países e 

também de grandes centros médicos, com a adoção destas práticas em suas rotinas 

(OLIVEIRA, 2013, p. 11). 

A trajetória das PIS no SUS/DF foi iniciada há três décadas, contudo a 

institucionalização mede-se ao ano de 1986, conforme Decreto Nº 9.317, de 2 de março de 

1986. Desde 2011, a Gerência de Práticas Integrativas em Saúde (GERPIS) substitui o Núcleo 

de Medicina Natural e Terapêuticas de Integração (NUMENATI, 2000), por ocasião da 

reestruturação do organograma da SES/DF. Esta Gerência tem como missão institucional o 

desenvolvimento e fortalecimento das PIS no SUS/DF, com ênfase na Atenção Primária à 

Saúde. 

A GERPIS incorporou em seu escopo as Coordenações Técnicas com abordagens 

integrativas, dentre estas o Reiki, que a partir de 2012 tem oficializado e institucionalizado 

sua prática, por meio da Portaria Nº 124 da SES/DF, de 4 de julho de 2012, publicada em 

DODF Nº 133, de 6 de julho de 2012. Nesse sentido, no âmbito da SES/DF a PIS/Reiki 

configura-se como uma ferramenta de promoção à saúde aos usuários e trabalhadores do 

SUS/DF, enquanto “prática de canalização da frequência energética por meio do toque ou 

aproximação das mãos e pelo olhar de terapeuta habilitado no método, sobre o corpo do 

sujeito receptor.” (PDPIS, 2014, p. 35). O sistema adotado na SES/DF é o de Reiki Usui 

Tradicional – trazido por Mikao Usui. 

Em 2013, a Coordenação Técnica de Reiki/GERPIS em observância do indicador de 

resultados da GERPIS, que em seu plano de ação objetivou a expansão da oferta e inserção 

das PIS nas redes de cuidado integral à saúde do DF, considerando as regionais de saúde que 
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ainda não tivesse sido contemplada com a PIS/Reiki. Nesse sentido, realizou-se a primeira 

formação em Reiki Usui Tradicional – Nível I, para servidoras da carreira de assistência à 

saúde de nível superior, da SES/DF, tendo para isso disponibilizado 12 vagas, onde apenas 10 

(dez) foram preenchidas de acordo com os critérios pré-estabelecidos à formação da 

PIS/Reiki, tendo como objetivo a implantação de serviços voltados ao cuidado de usuários da 

rede SUS/DF, assim como habilitar os trabalhadores da saúde no Reiki para o cuidado de si e 

dos outros. 

Nesse sentido, aponta-se que entre os profissionais de saúde de que atuam com o 

Reiki ou usufruem da prática como cuidado de si na SES/DF, há relatos de melhora do 

convívio social entre os colegas e entre estes e os usuários, levando a uma mudança positiva 

das relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

Assim, entende-se que exista no campo de trabalho das PIS no DF, na temática do 

Reiki a pertinência do cuidado integral e sua interface na saúde do trabalhador, com foco no 

autocuidado e na promoção à saúde integral/mental desses indivíduos respeitando suas 

subjetividade e singularidade. 

 

2.3 Promoção à saúde na perspectiva do cuidado ao cuidador 

O conceito de promoção da saúde vem sendo discutido e incorporado nas ações de 

construção das políticas públicas do Brasil e do mundo há várias décadas. Encontramos 

referência ao termo, nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da BVS, como 

 

Promoção da saúde é o processo de capacitação do indivíduo em melhorar e 
controlar sua saúde. Para alcançar o estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer 
necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde é vista, portanto, como um 
meio de vida e não um objetivo. Política de promoção de saúde envolve abordagens 
diversas, mas complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e 
econômicas de cada país. (Ottawa Charter, 1986, p.01). 

 

O Ministério da Saúde (MS) vem investindo em formulação, implementação e 

efetivação de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim, a PNPS 

objetiva 
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Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 
bens e serviços essenciais. (PNPS, 2006. p.17). 

 

Pode-se considerar que o cuidado é um recurso que visa a melhorar a qualidade de 

vida e promover a saúde dos sujeitos e da coletividade. 

O ato de cuidar e as atividades desenvolvidas pelos cuidadores estão presentes ao 

longo da história e retratam a preocupação com a qualidade de vida dos seres humanos 

(BOFF, 1999; MADALOSSO, 2001; MIGOTT, 2001 apud COSTA & SILVA, 2013). Os 

autores entendem que, “o exercício do cuidado também permeia o trabalho dos profissionais 

de saúde, podendo assim ser denominados “cuida-dores” da saúde física e psíquica das 

pessoas que precisam de auxílio” (COSTA & SILVA, 2013, p. 18). 

Ainda em seus postulados, os autores levantam questões relevantes à proteção da 

saúde mental dos profissionais da saúde, no que tange às ações e responsabilizações das 

instituições a que pertencem esses trabalhadores, e que tenham o intuito de beneficiar o 

cuidado em saúde integral desses sujeitos. 

No âmbito da saúde psicossocial, Costa & Silva (2013, p. 36) em Dores dos “cuida-

dores” em saúde mental, trazem Migott (2001), que considera existir várias formas de 

cuidado. Destacando-se entre eles, o cuidado construtivo, como atitude de co-construção das 

relações, de novas escutas e de busca de significados. E ainda, aponta que 

 

a estrutura do cuidado construtivo é mais colaborativa do que hierárquica, evita o 
excesso de tecnicismo, permite uma avaliação circular das circunstâncias, tem uma 
visão orientada para o processo de viver saudável e não para o agravo da saúde. 
(Migott, 2001, p. 58). 

 

Nesse contexto, os autores ressaltam as ideias de Boff (2005) quanto à valorização 

das relações sujeito-objeto nas práticas de cuidado, quando deveriam ser de sujeito-sujeito, 

onde existe uma convivência e interação que transcendem o agir puramente técnico. No 

sentido das relações entre as pessoas, Boff (2005, p. 31) traz que 
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Cuidar implica ter intimidade com elas, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-
lhe sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as coisas. Auscultar-lhe o 
ritmo e afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer comunhão. Não é a razão analítica-
instrumental que é chamada a funcionar. Mas a razão cordial, o esprit de finesse (o 
espírito de delicadeza), o sentimento profundo. Mas que o logos (razão), o pathos 
(sentimento) que ocupa aqui a centralidade. (COSTA & SILVA, 2013, p. 37). 

 

Nessa perspectiva os autores consideram desafiador combinar o cuidado com o 

trabalho, correndo-se o risco de restringir ou um ou outro, se administrados separadamente. 

Consideram ainda, que o cuidado e o trabalho compõem e constituem a integração da 

subjetividade com a objetividade. Finalizando essa reflexão, os autores consideram a 

necessidade de novas atuações relacionadas à prática de cuidados, que priorizem mudanças na 

maneira de ser e agir, e proporcionam aos profissionais de saúde caminhos que também 

possibilitem um viver mais saudável Costa & Silva (2013, p. 37). 

Estudo realizado por Vieira (2007) aponta reflexões sobre as relações de cuidado dos 

profissionais de Enfermagem e a interação destas, nas relações da própria pessoa com outra 

pessoa, ou seja, do “cuidador” com o “ser cuidado”. Numa abordagem pautada na Teoria 

Transpessoal de Watson, fundamenta seu trabalho nos pressupostos dessa teoria, que enfatiza 

os valores humanos por meio de fatores de cuidado na formação de um sistema humanista-

altruísta, na fé-esperança e no cultivo da sensibilidade ao self. Todos esses fundamentos 

filosóficos são empregados no cotidiano do processo de cuidar, que se estabelece nas relações 

de intersubjetividade (VIEIRA, 2007, p. 19). 

A autora considera, em seu estudo, o entendimento do referencial do cuidado 

transpessoal em que as relações de dar e receber de forma profissional, ética, estética, criativa 

e personalizada acontece entre as pessoas, de “ser humano para ser humano”. A partir dessa 

reflexão, percebe-se a subjetividade inerente ao trabalhador nesse espaço de vivência que, por 

meio da sintonia e do amor, aprende-se a cuidar de si e a amar a si mesmo, valorizando a sua 

condição humana e a do outro de existir no mundo. No ambiente em que o ser humano vive, 

cresce, interage e transcende ocorrem relações de construções e transformações cíclicas 

fundamentais para o aperfeiçoamento desse ser. Nesse ambiente existe uma riqueza vital, que 

possibilita ao ser humano sentir-se como uma fonte de vida e de cuidado, zelando pela sua 

existência e pela existência do outro e do todo (VIEIRA, 2007, p.23). 

Nesse sentido e na perspectiva da saúde integrativa – onde os seres humanos e outros 

organismos funcionam como unidades completas e integradas e não um agregado de partes 
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separadas (DeCS) – entende-se, que as PIS são ferramentas de autocuidado e heterocuidado 

aos profissionais de saúde, pois permitem o autodesenvolvimento de potencialidades 

respeitando as subjetividades e integralidade no cuidado de si e de outros, assim como 

promovem a melhoria da qualidade de vida pessoal e suas interrelações no cenário do labor 

institucional. Traz ainda, na visão holística de ser e estar no mundo um olhar mais amoroso 

para si e de si, enquanto um Ser em constante ressignificações de suas essências criativas e 

singulares. 

As Práticas Integrativas em Saúde (PIS), conceitualmente oferecem uma visão 

ampliada de saúde, acolhendo o sujeito e respeitando a sua subjetividade e singularidade, 

favorecendo assim o desenvolvimento do potencial humano a partir do incentivo ao 

autoconhecimento, autocuidado e autotransformação. 

Estas práticas propõem ações que promovem a autonomia, o fortalecimento e a 

participação na promoção da saúde. Esses sistemas e recursos terapêuticos possuem 

abordagens baseadas no modelo das Medicinas Naturais, que buscam estimular os 

mecanismos intrínsecos de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio 

de tecnologias seguras e eficazes, com ênfase na escuta acolhedora, na construção do vínculo 

terapêutico e na integração do cuidado humano em suas interrelações pessoais, sociais e com 

o meio ambiente. 

As PIS são pautadas na concepção integral do sujeito, destacando-se como o novo 

paradigma no cuidado à saúde pela eficácia dos métodos, simplicidade e baixo custo. É um 

caminho autoeducativo que quando realizado com conhecimento, disciplina e amor, traz 

inúmeros benefícios. 

Na SES/DF norteia-se pelos princípios que visam atenção à saúde de usuários e 

trabalhadores do SUS/DF. Sua prática não necessita de aparato, ambiente ou objetos especiais, 

e traz em seu arcabouço técnico-científico-filosófico um conceito mais amplo de autocuidado, 

que responde perfeitamente aos novos paradigmas de atenção em saúde, que comporta as 

dimensões da consciência, do corpo e das emoções. 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a capilaridade e 

reconhecimento do Reiki enquanto ferramenta de cuidado e autocuidado, no cenário da saúde 

do trabalhador. 
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Partindo-se de premissas conceituais apresentadas nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), pode-se considerar que Saúde do 

Trabalhador seria 

 

Promoção e manutenção no mais alto grau do bem-estar físico, mental e social 
dos trabalhadores em todas as ocupações; a prevenção entre os trabalhadores de 
doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; 
a proteção dos trabalhadores em seus labores, dos riscos resultantes de fatores 
adversos à saúde; a colocação e conservação dos trabalhadores nos ambientes 
ocupacionais adaptados a suas aptidões fisiológicas e psicológicas (DeCS CID-
10 SciELO LILACS LIS. Acesso em: 20. Jan. 2015). 

 

A partir daí, pretende-se discutir estratégias e ações de atenção em saúde voltadas 

para o autocuidado dos trabalhadores da saúde da SES/DF, como um instrumento de 

autoconhecimento e autotransformação desses sujeitos em seus espaços laborais, a partir dos 

indicadores epidemiológicos em saúde do trabalhador. 

No contexto dos vários sistemas biológicos e sinais eletromagnéticos que promovem 

efeitos in vivo e in vitro, destaca vários estudos que teorizam sob o aspecto da física e os 

efeitos das técnicas de imposição de mãos, tais como: o estudo sobre alteração do tônus 

arteriolar (MORRIS & SKALAK, 2005) e o calibre das veias (OKANO & OHKUBO, 2001); 

como também, o atuar na supressão tumoral (GRAY et al, 2000) e influenciar na resolução de 

edemas (MAN et al, 1999), esses e tantos outros aparecem no trabalho do pesquisador 

Ricardo Oliveira (2013, p. 25). 

Já na perspectiva da compreensão e validação das terapias baseadas em “campo 

energético” como o Reiki, o Qi gong e o Toque Terapêutico, pesquisadores a muito vêm 

tentando mensurar classicamente os campos eletromagnéticos emitidos em condições 

próximas do corpo com utilização de detectores específicos, tanto físicos como biológicos 

(TILLER, 1972; TILLER et al, 2000; BENOR, 1990; VANDERVAART et al, 2011 apud 

OLIVEIRA, 2013, 26). 

O pesquisador da USP, também ressalta que atualmente discute-se no meio 

acadêmico internacional, a possibilidade do corpo humano se comportar como um sistema 

macroscópico quântico, fundamentado na transferência de energia independente do tempo e 

distância, o que poderia ser uma explicação para os efeitos das chamadas terapias energéticas 

aplicadas à distância em sistemas biológicos (Oliveira, 2013, p. 27). 
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2.4 Saúde do trabalhador: contextualizando o sofrimento físico e psíquico nas relações 

de trabalho 

A saúde do trabalhador, anteriormente, foi relacionada apenas aos estressores do 

ambiente físico e aos agentes químicos e biológicos, que lhe causavam acidentes e 

enfermidades aos contatos.  Hoje, porém, reconhece-se que a relação entre saúde e trabalho 

comporta bases mais ampliadas, uma vez que o trabalho é uma categoria social, pois o 

desgaste do trabalhador em seu trabalho é condicionado por condições gerais de vida 

(Dejours, 1987; Martins, 2007). 

Nas bases de dados de pesquisa da BVS encontra-se nos descritores para 

esgotamento profissional, “que reação de estresse excessivo ao próprio ambiente profissional 

ou ocupacional, manifesta-se por sensações de exaustão emocional e física associados a uma 

sensação de frustração e fracasso” (BVS/DeCS). 

No cotidiano dos serviços de saúde observa-se que os seus trabalhadores 

desenvolvem atividades que geram um desgaste físico, mental-emocional, pois na maioria das 

vezes estão expostos a múltiplos vínculos empregatícios, exaustivas jornadas de trabalho, 

sobrecarga de trabalho, funções rotineiras repetitivas, insuficiência de recursos humanos e 

materiais, baixos salários, forte rigor disciplinar, intensidade de normatização, além de 

lidarem com a dor, o sofrimento e a finitude humana. Observa-se que esta complexidade, 

constatada na prática laboral, gera riscos à saúde com um crescente adoecimento do 

profissional, ou seja, o trabalho se apresenta como um paradoxo ao mesmo tempo em que é 

um meio capaz de possibilitar boa qualidade de vida é um próprio fator de desgaste dessa 

qualidade (BORSOI, 2007). 

Segundo Borsoi (2007), as relações entre trabalho e saúde afetam também a saúde 

mental dos profissionais, principalmente com a reestruturação produtiva que implementa o 

padrão de acumulação com diferentes possibilidades de consumo e de felicidade e com uma  

hierarquia de valores de prestígio diferenciado. Assim, a onipresença do trabalho impacta a 

vida cotidiana do trabalhador associando a prevalência de desgaste emocional e físico, aliado 

a sentimentos de insatisfação e sofrimento e ao estresse - apontado como problema dos 

tempos atuais – além de várias outras doenças agudas e crônico-degenerativas, que vão 

prejudicar a sua qualidade de vida. 
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Em reflexão no campo da psicanálise, Borsoi (2007), parte da definição de Freud de 

que saúde mental é a “capacidade de amar e de trabalhar”, Codo, Soratto e Vasques-Menezes 

(2004, p. 279) reivindicam para o trabalho lugar similar ao que a psicanálise reservou à 

sexualidade na compreensão dos seres humanos. Para esses autores, “saúde mental é a 

capacidade de construir a si próprio e à espécie, produzindo e reproduzindo a si próprio e à 

espécie”. Portanto, “distúrbio psicológico, sofrimento psicológico ou doença mental são o 

rompimento dessa capacidade” (BORSOI, 2007. p. 107). 

A dificuldade começa quando se tenta encontrar consensos sobre o que entender por 

saúde mental/doença mental e, em decorrência, por sofrimento psíquico. Borges e Argolo 

(2002, p. 272) afirmam que “saúde e doença mentais não são situações que permitam definir 

uma como ausência da outra.” Mas, em geral, a clínica e a epidemiologia consideram critérios 

básicos para a classificação das doenças mentais “a presença de alterações, desintegração no 

funcionamento psíquico e a duração dessas alterações.” No entanto, esse modelo de 

compreensão exclui situações em que há sofrimento psicológico sem que este possa ser 

definido como uma doença ou transtorno mental no sentido clássico (BORSOI, 2007, p. 105). 

Costa & Silva (2013) a partir dos estudos e pesquisas atuais como Benevides-Pereira 

(2001); Campos (2005); Fraga (1997); Machado (2006); Madalosso (2001); Migott (2001); 

Nogueira-Martins (2002); Ramos (1997), os autores, percebem a dimensão do sofrimento 

psíquico presente em especial, nos trabalhadores da saúde, como falta de preparo por parte 

destes, em atuar nos ambientes que exigem cotidianamente relações sociais e afetivas, por ser 

o próprio ser humano seu instrumento de trabalho. 

Para Costa (2007), o sofrimento psíquico é apontado como um fenômeno existencial 

humano, podendo se revelar nos indivíduos ou relações, e o que difere esse sentimento é a 

intensidade que é vivenciada em cada pessoa, denominando assim, de sofrimento psíquico 

grave, as crises mais intensas (COSTA, 2007; COSTA e SILVA, 2013, p. 50). 

Dejours (1987), por sua vez, esclarece que o sofrimento psíquico presente nos 

trabalhadores permanece não analisado. A complexidade da discussão perpassa pelas questões 

ligadas à subjetividade do indivíduo (DEJOURS, 1987 apud COSTA e SILVA, 2013, p. 50). 

Nesse contexto, é preciso destacar até mesmo o fato de que nem sempre o indivíduo 

identifica seu sofrimento como sendo de ordem psíquica. E mesmo que o perceba assim, 

muitas vezes não lhe confere a dimensão necessária para buscar ajuda. Por fim, quando o faz, 
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raramente associa seu sofrimento a situações de trabalho, mesmo porque, geralmente, os 

problemas ditos pessoais ganham o direito de se expressar somente depois da jornada de 

trabalho. 

Diante do quadro em que o trabalho desempenha função importante no 

existencialismo humano, acredita-se que o trabalhador da saúde não percebe em sua 

subjetividade as oportunidades de cuidado integral. O Reiki enquanto oferta para o cuidado - 

respeitando as singularidades e subjetividades dessa população – consegue motivar esses 

trabalhadores, para manter o olhar em si e para si no que toca a atenção à saúde e às condições 

de cuidado e de trabalho, possibilitando um caminho para a manutenção de sua saúde 

mental/integral. 

Assim, buscou-se nos objetivos - geral e específicos - abordar esta questão. Para 

apoiar as discussões usou-se como referencial teórico a PIS/Reiki aplicada à saúde do 

trabalhador. 
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3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivos: 

3.1    Geral 

• Realizar levantamento bibliográfico que aborda a temática do Reiki como uma 

estratégia de promoção à saúde e incentivo ao autocuidado dos trabalhadores da 

saúde. 

3.2  Objetivos específicos 

• Referenciar a tecnologia em saúde Reiki como instrumento de promoção à saúde e 

prevenção de agravos dos trabalhadores da saúde do DF; 

• Contribuir para dar visibilidade ao Reiki junto aos trabalhadores de saúde da Rede de 

Atenção do DF.  
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4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo revisão científica, cujo método é apresentar os 

múltiplos estudos publicados, no país, de forma a contribuir para aprofundar o conhecimento 

sobre o tema investigado. 

Os trabalhos de revisão de literatura é uma ferramenta de informação que contribuem 

para a otimização de uma investigação, do que ocorreu ou está ocorrendo acerca do campo de 

estudo, pois possibilita o acesso a uma série de trabalhos, assim 

 

são estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, 
dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do  
estado da arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos, 
subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura 
selecionada.(Noronha e Ferreira, 2000, p.191).  

 

Para proceder ao estudo foram escolhidas publicações brasileiras em bases indexadas 

– artigos – com recorte específico para o tema que diz respeito à interface do Reiki com o 

autocuidado e a promoção da saúde do trabalhador. 

Esse estudo teve um caráter descritivo consultado nas bases de dados nacionais, de 

acesso eletrônico, da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Para identificar os estudos estipularam-se como critérios de inclusão as obras 

catalogadas disponíveis nos bancos de dados latino-americana e do Caribe de livre acesso 

eletrônico; publicados no período de 2000 a 2014 e atendendo os aspectos que contemplassem 

a temática principal. Optou-se por selecionar os artigos científicos dos últimos dez anos, tendo 

em vista o reduzido número de trabalhos publicados que abordam o tema em questão. 

Para a realização das buscas usou-se os descritores isolados Reiki, e concatenados 

Reiki e promoção da saúde, Reiki e autocuidado e Reiki e saúde do trabalhador. 

A busca foi iniciada no início do mês de setembro com finalização no final do mês de 

novembro de 2014, perfazendo o período de dois meses de busca e abrangendo, portanto, as 

obras catalogadas no referido banco de dados. Concluiu-se a busca, quando ocorreu a 

saturação amostral por apresentar redundância ou repetição não sendo considerado relevante 

persistir na coleta dos dados.  
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Foram encontrados 49 estudos entre os artigos científicos selecionados na base de 

dados pesquisada. Todos foram avaliados, conforme a questão global apontada no início do 

estudo, levando em consideração a temática da PIS/Reiki e sua interface com o cuidado 

integral à saúde do trabalhador. 

Dos estudos analisados, foram excluídos 44 por não atenderem os critérios de 

inclusão, cujo foco se distribuiu entre doenças crônico-degenerativas sem relação com a 

temática do Reiki, outras técnicas de toque/imposição de mãos, e um livro, todos esses 

trabalhos não abrangiam a questão norteadora do trabalho ora proposto. Assim a amostra final 

constituiu-se apenas de cinco publicações selecionadas, sendo dois artigos na linha de cuidado 

da promoção à saúde, dois artigos com enfoque na saúde do trabalhador e um artigo voltado 

para investigação das PICS no sistema de saúde local.  

Quanto ao ano de publicação foram selecionadas publicações desde 2008 até 2014, 

que atenderam aos critérios estabelecidos. 

Dentre os estudos pesquisados, todos foram desenvolvidos por profissionais do 

campo de trabalho da saúde, em nível nacional e internacional. 

Portanto, pode-se inferir que frente a uma amostra pequena, porém relevante ao tema 

proposto, há pertinência para realização de pesquisas acadêmicas a posteriori. 

Os dados foram registrados no Quadro 1, que contem informações sobre tema, 

autor(es), localização, endereço eletrônico e descritores (ANEXO A ). 

 

4.1 Bases de dados 

A LILACS que significa Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde, é um índice e repositório bibliográfico da produção científica e técnica em Ciências da 

Saúde publicada na América Latina e no Caribe. 

Na LILACS, registram-se documentos técnico-científicos das áreas da Ciência da 

Saúde, publicados na América Latina e no Caribe a partir do ano de 1982. Entre os tipos de 

documentos incluídos estão – teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou 

conferências, relatórios técnico-científicos, artigos de revistas indexadas na LILACS, e outros 
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documentos que estejam de acordo com o Guia de Seleção de Documentos para a Base de 

Dados LILACS. 

Seus principais objetivos são o controle bibliográfico e a disseminação da literatura 

científico-técnica latino-americana e do Caribe na área da Saúde, ausente das bases de dados 

internacionais. 

A pesquisa pelos descritores usados de forma isolada – possibilita o acesso a um 

grande número de artigos inespecíficos; em conjunto sem concatenação – todos os artigos que 

apresentem mais de um dos descritores ou qualquer deles isoladamente; descritores em 

conjunto concatenados - resultando em artigos que os contenham simultaneamente; por fim a 

utilização de frases entre aspas que seleciona artigos com a frase descrita restringindo em 

muito a pesquisa. 

Na base de dados LILACS o descritor Reiki é sinônimo de Toque Terapêutico, 

embora ambas as técnicas desenvolvam a aplicação por meio da imposição de mãos, contudo 

o aporte conceitual e as metodologias são diferenciados. Segundo Oliveira (2013), o Reiki e o 

Toque Terapêutico distintamente são técnicas de imposição de mãos incorporadas às PICS, 

como práticas de cuidado em saúde que levam a melhoria da qualidade de vida. 

 

4.2 Tratamento dos dados 

Para análise dos dados os artigos selecionados relevantes, segundo a temática, foram 

quantificados por aplicação de frequência simples e realizado um resumo descritivo dos textos 

lidos apresentados na discussão em quatro temáticas principais. . De tal forma, buscou-se 

relacionar os temas principais em conformidade com a questão norteadora do presente 

trabalho: 1 – Reiki no contexto da transculturalidade na saúde pública; 2 – Reiki e 

autocuidado: um paradigma da saúde multidimensional para além do autoconhecimento; 3 – 

Reiki como estratégia de cuidado integral e promoção de saúde e 4 – Reiki no campo do 

trabalho – instrumento de autodesenvolvimento e cuidado ao trabalhador da saúde. 

 

5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Após leitura e comparação realizadas nos estudos selecionados para o presente 

trabalho, pode-se dialogar com os autores já trazidos como aporte de expertise na temática 
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proposta e observar a abrangência e capilaridade do Reiki com enfoque no cuidado e 

autocuidado do trabalhador da saúde, e o olhar das políticas públicas nacionais e 

internacionais que permeiam a temática proposta neste estudo. 

 

5.1 Reiki no contexto da transculturalidade na saúde pública 

Aponta-se no estudo analisado o caminho de reconhecimento das PICS no contexto 

transcultural, que possibilita o cuidado integral/multidimensional e inserção do Reiki como 

ferramenta sócio terapêutica no incremento da saúde pública, seguindo as recomendações dos 

organismos internacionais, quanto à qualidade, segurança e eficácia dessas práticas de cuidado 

em saúde, garantindo com isso, maior acesso das populações com baixo poder 

socioeconômico a essas práticas, além do incremento nas políticas públicas voltadas para as 

PICS, que ganham maior visibilidade frente ao paradigma da multidimensionalidade da 

atenção à saúde no mundo. 

Lovera & Funtes (2013), investigaram em estudo de observação transversal, a 

situação dos ‘estabelecimentos’ de saúde, nas cidades de Lima e Callao (Peru) em 2010, que 

prestavam serviços de “Medicina Alternativa e Complementar (MAC)”, assim denominado 

naquele país, além de querer saber o como, quem, onde e de que forma, as práticas da MAC 

eram realizadas. Apontando para a preocupação na qualidade, segurança e eficácia das 

práticas realizadas, e na organização institucional destas no âmbito da saúde pública do país. 

O estudo revelou a questão da transculturalidade no cenário das práticas de saúde que 

utilizam a MT/MAC, quando reconhece que mais de 40% da população peruana é indígena e 

pratica a Medicina Tradicional (MT) (WHO, 2008), sendo essa prática reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Os autores referem uma visão ampliada de cuidado com a MT/MAC quando 

reconhecem sua prática como um conjunto de saberes tradicionais e práticas de cura que 

fazem parte da tradição cultural de um país ou um povo, de raiz ancestral, transmitidas de 

geração em geração, e que nesse processo podem ter-se enriquecido e/ou modificado.  
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Dessa maneira, a MT naquele país é reconhecida e requer uma “cosmovisão 

particular”, quanto ao papel tradicional dos “curandeiros”, com suas práticas e saberes 

populares em atendimento a população que os procura, e ao mesmo tempo à incorporação e 

compreensão de conceitos e práticas da MAC, que pelo National Center for Complementary 

and Alternative Medicine [NCCAM], centro de referência da OMS, define a MAC como “um 

conjunto diverso de sistemas, práticas e produtos médicos e de atenção à saúde que não se 

consideram atualmente parte da medicina convencional” , ainda trazem a definição de 

medicina integrativa, também pelo NICCAM, como sendo a combinação de “terapias 

médicas formais e terapias da medicina complementar e alternativa para as quais existem 

dados científicos de alta qualidade sobre sua segurança e qualidade”. 

O estudo apontou a existência de 154 estabelecimentos que aplicam MAC, sendo 148 

(98%) localizados em Lima e seis (1,4%) em Callao, onde 140 (90,9%) são de natureza 

privada, constituindo o maior grupo as empresas (107), seguido dos consultórios (27) e 

associações (seis), e 14 (9,1%) são de natureza pública (11 ligados ao Ministério da Saúde e 3 

à Secretaria de Saúde). A pesquisa apresenta ainda, que em 94 (61%) dos locais registrados se 

desconhece quem é o responsável por aplicar a MAC, o que podia indicar limitações na 

eficácia, segurança e qualidade desta prática. Como terapêuticas mais utilizadas na MAC 

aparecem a massoterapia, a acupuntura, a quiropraxia e a reflexologia. Destacamos que, 

dentre as 12 terapias reconhecidas no estudo como MAC, o Reiki aparece em 8° lugar como 

mais utilizado entre os terapeutas. 

Pode-se inferir que frente a todo arcabouço conceitual trazido pelos organismos 

internacionais que pautam pela qualidade, segurança e comprovada eficácia das PICS, 

concorda-se com os autores que deixaram claro a preocupação no cuidado dessas práticas se 

expandirem, sem as devidas regulamentações governamentais. Destaca-se então que, embora 

as PICS sejam uma realidade e apresente significativa expansão na atenção à saúde, 

confronta-se com o modelo hegemônico biotecnologista que ainda se apresenta na atualidade. 

Acredita-se que deva ser dispensada atenção na garantia da segurança e qualidade do fazer das 

PICS, assim como, incentivar a formulação de políticas públicas e regulamentações para o 

desenvolvimento e fortalecimento das PICS, incentivando sua inserção em nível nacional, e 

nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, no sentido de possibilitar o 

autocuidado e promoção da saúde tanto para os usuários, quanto para os trabalhadores da 

saúde. 
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5.2 Reiki e autocuidado: um paradigma da saúde multidimensional para além do 

autoconhecimento 

A pesquisa de Salomé (2009) identifica e analisa os sentimentos vivenciados pelos 

profissionais de enfermagem após aplicação do Reiki, que atuavam em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Ponderou que os profissionais submetidos a esta prática terapêutica, 

mostraram que o Reiki contribui para o equilíbrio das necessidades física, mental, emocional 

e espiritual levando a uma relação harmoniosa entre o homem, seu meio, além do 

autoconhecimento. Destaca que, a crença religiosa foi algo muito característico entre os 

participantes da pesquisa, que muitas vezes procuram nas PICS/PIS amparo espiritual no 

tratamento, como forma de minimizar ansiedades, medos, depressão e desejos. 

O autor aponta ainda, que após a aplicação do Reiki as pessoas sentiram a ativação 

de sua própria energia, acalmaram suas dores, promoveram relaxamento corporal e 

diminuição da ansiedade, contribuindo assim, para a sustentação do bem estar em suas vidas 

no cotidiano. Conclui que o Reiki é um método que se adapta aos novos paradigmas da saúde 

que inclui consciência, corpo, mente e principalmente a prevenção. 

Considera-se que embora todas as PIS, incluindo a PIS/Reiki, trabalhem com a 

dimensão da espiritualidade - não tendo conotação religiosa - torna-se um suporte a essa 

dimensão, uma vez que exercita a capacidade de acessar seus conteúdos vivenciais e essência 

divina e estimular a percepção sobre si aprimorando as interrelações pessoal, social e 

ambiental, tendo como finalidade o processo de autoconhecimento, autocuidado e 

autotransformação. A partir desse construto, infere-se que nos processos de pensar-fazer o 

trabalho em saúde, esses trabalhadores se permitirão a ter uma visão diferenciada sobre sua 

saúde - física, mental, emocional e espiritual – ampliada para o espaço de trabalho sob uma 

perspectiva renovada de viver melhor, trabalhar com prazer e oferecer um cuidado de 

qualidade, para si e para o outro. 

 

5.3 Reiki como estratégia de cuidado integral/mental e promoção da saúde – um 

direito social e humano no cenário da saúde pública 

Trazemos à discussão o cuidado em saúde multidimensional sob o prisma dos 

direitos sociais e humanos, a partir de estudos voltados à saúde integral/mental de indivíduos 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), e ao mesmo tempo apontamos 
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possibilidades de espaços de cuidado, promoção da saúde e prevenção de agravos, na 

perspectiva integralizadora da PIS/Reiki. 

Salles et al (2014) realizaram ensaio clínico randomizado, transversal e duplo cego 

em 66 indivíduos hipertensos, randomizados para três grupos de estudo: controle, placebo e 

experimental, atendendo as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos. O critério de inclusão foi pressão arterial igual ou acima de 

140x90 mmHg no dia da pesquisa. Teve como objetivo a verificação do efeito imediato do 

Reiki na pressão arterial alterada desses indivíduos em sessões de 20 minutos. 

As autoras destacaram como questões para reflexão, o novo desafio mundial de 

saúde, com o aumento das doenças crônico-degenerativas, que é o de se encontrar novos e 

mais eficazes modos de prevenir o aparecimento dessas doenças e suas incapacidades; e que 

as terapias complementares, com sua dimensão holística, podem ser ferramentas úteis para o 

enfrentamento deste desafio, na medida em que auxiliam a manutenção da homeostase ao 

longo da vida. Concordo com as autoras – que a harmonia, quantidade e equilíbrio da 

Energia Vital - Ki - (grifo nosso) no organismo é essencial para a saúde e para o 

funcionamento adequado do ser (Salles et al, 2004, p. 480). 

Convém ressaltar que dispomos dessa energia desde nosso nascimento, porém, ao 

dispender quantidades variadas desta no dia-a-dia e, não recuperá-la de forma satisfatória, 

provavelmente enfrentaremos desequilíbrios físico, emocionais e mentais, e/ou doenças. 

Pondera-se naquela discussão que, estudos randomizados e duplo cego com práticas 

integrativas energéticas e que cuidam concomitantemente de dimensões emocionais 

apresentam um paradigma ainda recente na linha de pesquisas baseadas em evidências, sendo 

necessárias mais pesquisas para reforçar os resultados desta investigação, ampliar o 

conhecimento e esclarecer melhor qual o tempo mínimo necessário para se beneficiar da 

técnica, e por quanto tempo o resultado permanece. 

Concorda-se com as autoras, que existem poucos estudos utilizando técnicas 

complementares para diminuição dos fatores de risco cardiovasculares. As poucas pesquisas 

controladas e randomizadas com técnicas energéticas como Meditação, Toque Terapêutico, 

Cura Prânica e Reiki sugerem que elas reduzam a ansiedade e o stress, fatores que contribuem 

para o desequilíbrio da pressão arterial (Ackeman & Cameron, 2002 apud Salles et al, 2014). 

Concluíram que, diante dos resultados alcançados nesta pesquisa, o Reiki teve efeito positivo 
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na diminuição da pressão arterial alterada, sugerindo ser uma técnica complementar para o 

controle da hipertensão. 

Godoy et al (2011) em seu trabalho aproximam as instâncias governamentais e não 

governamentais, no estabelecimento da parceria entre a entidade Movimento de Saúde Mental 

Comunitária do Bom Jardim (MSMCBJ) e a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, para 

promover a construção da integralidade no campo da atenção psicossocial e cuidado em saúde 

mental baseado na Comunidade. 

Os autores apontam desafios e possibilidades encontradas na tentativa de 

convergências entre uma concepção de trabalho comunitário e a lógica burocrático-normativa 

sobre a qual geralmente se sustenta a atuação de instituições estatais de saúde: 1-a expansão 

da rede de cuidados psicossociais que conta atualmente com 14 Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) - seis CAPS tipo II, seis CAPS AD, dois CAPSi - uma Residência 

Terapêutica, 14 leitos em Unidades de Desintoxicação e várias outras ações na interface da 

arte, cultura e saúde mental; 2-expansão também da rede de atenção básica da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), que atingiu cerca de 45% de cobertura no município. 

Destaca-se como iniciativa do MSMCBJ a oferta de vagas para Massoterapia, Reiki e 

Biodança, para trabalhadores de saúde da rede. E, a concepção de cuidado que incita sua 

reciprocidade e circularidade do cuidado – quem é cuidado pode torna-se subsequentemente 

cuidador – com um cuidado e preocupação alicerçados no acolhimento (Mariotti, 2002 apud 

Godoy et al 2011). 

Os autores no estudo, ainda apontam as transformações pessoais e coletivas de 

participantes do MSMCBJ, em 14 anos de atividades, e o protagonismo nas diferentes ações 

políticas que transformaram a realidade social local. 

Para tal, na visão do MSMCBJ, os profissionais de saúde mental necessitam maior 

compartilhamento de poder e consciência da existência-sofrimento das pessoas como objeto 

de intervenção do próprio CAPS; que o processo de desinstitucionalização da loucura só se 

consolidará, quando de fato se alargarem as fronteiras deslocando territórios concretos e 

subjetivos na construção de alternativas de acolhimento para os diferentes tipos de 

sofrimentos de uma sociedade marcada por várias formas de exclusão; que há necessidade de 

constituir alternativas a partir de novos modos de viver, novas possibilidades de grupalidade e 

sociabilidade pautadas em uma ética baseada no cuidado e possibilidade de expressão da 
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alteridade; e por fim possibilitar maior protagonismo da população e novas práticas sociais 

que visem à efetivação do direito à saúde como parte dos direitos sociais e humanos. 

Concluo a discussão citando Mariotti (2002), no seu esquema de cuidado cuidar de si 

→ cuidar do outro → cuidar do mundo, como desafio ao autocuidado sem esquecer-se de 

cuidar do outro e do mundo, acolhendo em si e para si, as novas formas de sociabilidade 

inerentes ao ser humano. 

Acredita-se que por meio das políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador, 

práticas integrativas, saúde mental e promoção da saúde, podem ampliar a discussão e ser um 

espaço concreto para fortalecer suas ações e garantir o protagonismo dos sujeitos, aqui 

entendidos como trabalhadores da saúde, para produção de sua saúde. 

Infere-se que a PIS/Reiki pode gerar uma consciência crítica do “EU”, pois facilita o 

processo de autonomia, empoderamento e protagonismo do trabalhador da saúde, conforme as 

seis dimensões descritas por LUZ (2005), pois estas possibilitam o olhar para a dimensão 

humana do autoconhecimento. Nesse sentido, o Reiki agrega os princípios da generosidade, 

compaixão, humildade e amor ao próximo, que fazem do saber-cuidar na vida desses 

trabalhadores, uma alavanca para a transformação no seu exercício profissional e no seu papel 

de ser social, como um agente transformador de cuidado para si e do outro, diminuindo o 

sofrimento nas relações de trabalho e cotidiana. 

Deduz-se que a vivência com o Reiki proporciona o “uso-de-si” para transformar as 

coisas e a si próprio. Nesse sentido os trabalhadores poderão se beneficiar no seu modo de 

bem viver. 

 

5.4 Reiki no campo do trabalho – instrumento de autodesenvolvimento e cuidado ao 

trabalhador da saúde, por medidas biológicas 

Diaz-Rodriguez et al (2011) no presente estudo investigam os efeitos imediatos na 

imunoglobulina A salivar (IgAs), na atividade α-amilase e na pressão arterial, após uma 

aplicação de Reiki em enfermeiras que sofrem da Síndrome de Burnout (SB). Destaca-se que 

a IgAs é uma medida da função humoral imune generalizada, que tem sido associada à 

produção de uma resposta ao relaxamento. 
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No presente estudo foi apontada a importância e eficácia do Reiki, que em apenas 

uma sessão de 30 minutos, demonstrou a melhoria da pressão arterial de enfermeiras 

acometidas da Síndrome de Burnout. 

Os autores apontam como força principal no estudo, os resultados alcançados pela 

randomização e cegamento duplo, pois permitem reduzir diversos problemas metodológicos. 

Destacam ainda, as três maiores do desenho deste estudo: 1-desenho cruzado que pode reduzir 

a variabilidade na resposta dos sujeitos; 2-economia no tamanho da amostra e 3-estratégia 

adequada de intervenção de controle nesse tipo de estudo. 

Existem alguns questionamentos levantados pelos autores, que valem a pena a 

discussão: a) muitos estudos anteriores a este chegaram às mesmas discussões de que 

necessitam mais pesquisas, para determinar o tempo de duração dos efeitos benéficos do Reiki 

após cada sessão; b) o fato de que alterações biológicas podem ser geradas dentro do período 

curto de tempo demonstra o potencial deste recurso, para facilitar o aparecimento de melhoras 

clínicas relevantes no estado de saúde; c) seria interessante investigar os efeitos de longo 

prazo do Reiki em enfermeiras que sofrem da SB, utilizando-se amostras não estimuladas de 

saliva, tendo em vista a possível falta de resposta da amilase salivar em consequência da 

alteração basal de alfa amilase presente em enfermeiras que sofrem de SB. 

Concluiu que uma única sessão de Reiki produz melhora imediata da função 

imunológica (IgAs) e da regulação da pressão arterial em enfermeiras com SB. Portanto, 

tratamentos por meio do Reiki poderiam ser abordagem efetiva com vistas ao manejo e a 

prevenção dos efeitos negativos do estresse ocupacional, em subgrupos de enfermeiras com 

perfil de alto risco para SB. 

Na perspectiva do cuidado integral sob a ótica das PIS é oportunizado aos cuidadores 

da saúde o autodesenvolvimento e autotransformação percebendo-se em sofrimento psíquico 

em suas realidades laborais adoecidas. 

O estudo acima tem pertinência no campo do trabalho e suas implicações na saúde do 

trabalhador, no que tange o cenário das PICS, enquanto assistência à saúde, desenvolvimento 

de potencialidades e habilidades humanas no reconhecimento da saúde integral e seu campo 

de relações pessoais. É no território das ações cuidadoras do Reiki que se produzem encontros 

internos que vão diminuir o sofrimento e desconfortos no trabalho, conforme descrito por 

Merhy et al (2010) 
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... por isso o cuidado (e não a clínica) é a alma dos serviços de saúde e a estratégia 
radical para defesa da vida (...) os saberes estruturados acerca do corpo de órgãos 
podem ser apresentados como oferta e não como imposição de um estilo de vida ou 
de única explicação válida para os desconfortos e sofrimentos. Podem ser ferramenta 
para lidar com a diferença na produção da vida e não como uma carapaça que nos 
aprisiona na repetição. (p. 12). 

 

Pode-se dizer que, apesar das dificuldades enfrentadas no cenário do trabalho vivo 

em si no contexto dos trabalhadores da saúde, a PIS/Reiki desenvolve ferramentas de 

autocuidado que facilitam o desenvolvimento de potencialidades inerentes ao ser humano, que 

contribuem para a transformação e o autodesenvolvimento das capacidades laborais frente ao 

sofrimento no trabalho. De tal maneira que, as instâncias interna-externa deixam de ser vistas 

como lados opostos trabalhador-instituição, e passam a se articular enquanto relações do 

poder e do saber, interessando que os diferentes atores da saúde, sejam vistos como  sujeitos 

singulares que protagonizam o seu próprio cuidado. 

 

6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos aqui analisados reforçam a ideia de que o processo de legitimação e 

institucionalização de políticas públicas voltadas para o uso racional e integrado do cuidado 

em saúde, como a PNPIC (2006), a PNPS (2006), a PNST (2012) e a PDPIS (2014), vêm se 

destacando no cenário mundial como possibilidade integradora de cuidado multidimensional, 

que torna disponível abordagens preventivas e terapêuticas aos usuários e trabalhadores do 

SUS, com respeito à subjetividade e singularidade desses sujeitos, enquanto atores do fazer-

obter saúde nos espaços de trabalho e garantir seu próprio bem estar e do outro. Acredita-se 

que, a intrasetorialidade e a transversalidade das ações dessas políticas ampliem o diálogo do 

cuidado integral aos trabalhadores e ao trabalho a priori.  

No campo político-social da organização do trabalho, na perspectiva das PICS/PIS e 

da saúde do trabalhador, os organismos internacionais e nacionais corroboram a necessidade 

de se investir cada vez mais em estudos e pesquisas que confirmem a eficácia das práticas 

integrativas no cuidado à saúde e a segurança destas, para ampliar a visão do processo saúde-

doença e a promoção integral do cuidado humano, especialmente do autocuidado, a exemplo 

das pesquisas de Oliveira (2013), que demonstram a eficácia e benefícios que a PIS/Reiki 

proporciona ao ser humano na diminuição da ansiedade e estresse, fatores determinantes de 

adoecimentos no campo das relações interpessoais. 
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Frente ao adoecimento dos trabalhadores da saúde, no que tange suas vivências e 

relações com o ‘trabalho vivo em si’ (Mehry, 2002), as relações humanas podem ser objeto de 

reflexões e de uma aprendizagem integrada na perspectiva da multidimensionalidade do ser 

humano, que envolve também, as dimensões pessoais, profissionais e institucionais (Capella 

et al 2002). 

Tais questões remetem aos estudos proposto na micropolítica do ‘trabalho vivo em 

ato’ por Mehry et al (2007). 

Mehry et al traz uma preocupação sobre a tensão repetição e diferença na 

micropolítica do ‘trabalho vivo em ato’. Evidencia nessa teoria e reconhece que, na repetição 

se constroem diferenças, e por isso mesmo outras possibilidades de construção de planos de 

cuidados. Entende-se um novo olhar por parte de quem cuida - a equipe - e de quem demanda 

cuidado. Desta forma, aposta-se nessa possibilidade da micropolítica do trabalho vivo em ato, 

de que é preciso abrir espaços para olhar a produção de novos acontecimentos (Merhy, 2002, 

p. 9). 

Embora o estudo tenha apontado à escassez de trabalhos acerca da temática 

investigada, em especial sob o enfoque da institucionalização do Reiki enquanto prática de 

cuidado, no cenário da saúde pública, também oportunizou conhecer panorama do cuidado em 

saúde integral, para os trabalhadores da saúde, que por meio de vivências com as PICS, em 

especial a PIS/Reiki, com abordagem voltada para o autoconhecimento, autocuidado e 

autotransformação, tem possibilitado uma visitação entre vários saberes, como o campo social 

das políticas públicas, as práticas integrativas em saúde, o cenário da saúde dos trabalhadores 

envolvidos com o fazer-ter saúde no contexto de trabalho, ainda percebe-se a necessidade de 

ampliar o diálogo e fomentar o protagonismo dos atores envolvidos com o setor saúde, para 

estimular o uso eficaz e de qualidade da tecnologia em saúde integral Reiki, que vem 

expandindo sua área de conhecimento e ações frente à população e a saúde pública do Distrito 

Federal. 

Quando propõe-se o Reiki como abordagem de cuidado integral e multidimensional 

aos trabalhadores da saúde mental que compõem o quadro da SES/DF, cria-se possibilidades 

de cuidado e autocuidado, e ao mesmo tempo instrumentaliza-se esses trabalhadores para um 

olhar mais ampliado de saúde. 
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No âmbito da SES/DF a PIS Reiki é uma realidade possível e acessível aos usuários e 

trabalhadores da saúde, como ferramenta de cuidado integral a esses sujeitos, portanto, já 

institucionalizada e regulamentada para dar assistência, fomentar pesquisas na área e realizar 

formação aos trabalhadores da SES/DF, que objetiva com essas ações expandir o 

conhecimento e a prática do Reiki no cenário da saúde pública do Distrito Federal. 

Portanto é recomendado que, a PIS Reiki seja incorporada aos serviços de saúde 

mental da SES/DF, como instrumento de cuidado à saúde de usuários e trabalhadores 

inseridos neste campo de trabalho, assim como, por meio da Coordenação Técnica de 

Reiki/GERPIS/SES-DF aproximar esses atores da saúde mental, para o cuidado integral e 

multidimensional, para si e para os outros, aqui apresentados, para o fortalecimento das ações 

da PIS Reiki e expansão das parceiras institucionais. 

Este estudo não finaliza aqui, há necessidade de fomentar desdobramentos, na área 

da saúde mental, tendo em vista o cuidado como eixo estruturante para melhorar o modo de 

ser-fazer-ter saúde tanto para o trabalhador de saúde, quanto para os usuários do sistema de 

saúde brasileiro. 
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