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MASSAGEM ORIENTAL TERAPÊUTICA E DE RELAXAMENTO 

Com Certificado de Formação Profissional
 

DIRIGIDO

Publico em geral, Fisoterapeutas, Massagistas, Terapeutas corporais, 
Naturopatas, Profissionais da área da saúde e Bem-estar

DETALHES

Formação destinada aos que querem iniciar o aprendizado na área das terapias manuais e 
para os que já possuem um curso e querem complementar o seu leque de possibilidades. 

Visa dar aos participantes técnicas que ajudem as pessoas no caminho do bem estar e da 
saúde nos dias em que vivemos, cujo stress é grande. 

Desconto de 50% no valor do curso para Desempregados com comprovativo do Instituto 
de Emprego.

OBJECTIVOS

Este curso visa preparar os participantes para executar as principais manobras do sistema 
tradicional das massagens terapêuticas e de relaxamento.

O curso tem como objectivos principais, levar o aluno a:

• Aprender a executar, de forma precisa e criativa, uma massagem completa, dos pés à cabeça 

utilizando apenas as mãos

• Levar o aluno a perceber o campo energético que compõe o corpo físico e seus efeitos em 

termos de saúde e de doença

• Dar ao aluno uma maior consciência do seu corpo e de como ele funciona

• Levar o aluno a perceber como as energias se interagem

• Fazer com que o aluno experimente em seu corpo os efeitos da massagem

• Dar conhecimento, em termos de iniciação, de todo complexo teórico que compõe a tradição 
oriental em especial da Índia antiga

• Dar ao aluno noções de terapias que visem o bem-estar e do seu vasto campo teórico

• Mostrar ao aluno o desenvolvimento deste sistema ao longo dos séculos

• Mostrar ao aluno como deve funcionar um gabinete - ensinar ao aluno como deve se comportar, 
de forma ética, perante o cliente e durante o tratamento

• Saber discernir entre os diversos casos que se apresentam e o que deve fazer para realizar 
uma boa massagem.



CONTEÚDOS

Conteúdos da parte teórica:

• Massagens orientais: Conceito, Características, Acções e Funções

• História da das massagens orientais

• Conceitos gerais da Tradição Védica

• As diversas massagens orientais

• Os preceitos e fundamentos básicos das terapias orientais

• Noções de Anatomia humana, com ênfase aos músculos de sustentação, e subtil

• Noções de Fisiologia humana (ênfase para o sistema nervoso autónomo e circulatório na 

aplicação da massagem)

• Noções de anatomia oculta

• Principais Centros Energéticos do sistema subtil, primários e secundários de importância na 
prática da massagem e suas funções psico-fisiológicas

• Introdução ao Sistema energético do corpo

• Os chacras e suas funções

• Os óleos e suas principais aplicações

• A Arte da Massagem Ayurvédica

• Indicações, contra-indicações

• Circuitos básicos e subtis das massagens orientais

• Massagem realinhamento energético

• Movimentos utilizados nas massagens orientais da tradição védica.

Conteúdos da parte prática:

A parte prática inclui a execução de uma massagem completa, simples, com a seguinte sequência 
básica:

• COLUNA: Lombar, dorsal, cervical e estimulação de pontos vitais

• MEMBROS INFERIORES: Região posterior e planta dos pés – massagem e estimulação de 

pontos vitais

• MEMBROS INFERIORES: Região anterior – massagem e estimulação de pontos vitais

• ABDÓMEN: Massagem e estimulação de pontos vitais

• TÓRAX: Massagem e estimulação de pontos vitais

• MEMBROS SUPERIORES: Massagem na parte anterior e posterior e estimulação de pontos 
vitais

• PESCOÇO: Massagem nas cordas vocais e estimulação de pontos vitais

• FACE: mandíbula, sínus, orelhas, sobrancelhas, testa e estimulação de pontos vitais

• CABEÇA: couro cabeludo, células do cérebro e olhos e estimulação de pontos vitais



DURAÇÃO - PREÇO - INFO

Número de Horas: 48 hrs

Dia e Horário: Segunda a quinta das 9 às 13h

Preço: 300€ + 50€ de Inscrição* 
( *Sócios tem 10% de desconto no preço da formação )

Material Fornecido: Caderno de apontamentos

Material Necessário: Roupa apropriada para fazer e receber massagem, Óleo de massagem 
natural (vegetal do tipo amêndoas doce, sésamo, grainha de uva, etc.), lençol, toalha grande.

INSCRIÇÕES E ATENDIMENTO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 9 - 1º - 1150-005 - Lisboa 

Horário da secretaria: das 10h as 19h30

Contacto: 212 467 740 / 960 448 999 / 919 075 904

E-mails: info@ayurvedica.org / lisboa@ayurvedica.org

mailto:lisboa@ayurvedica.org

