
CURSO LIVRE DE TÉCNICO EM MASSOTERAPIA 

 (carga horária de 1.200 h/a) 

 
 

OBJETIVO: habilitar o aluno para realizar a avaliação massoterapêutica, selecionar e aplicar massagens ocidentais 

e orientais, incluindo terapias complementares e integrativas e gerenciar seu próprio negócio. 

DIFERENCIAIS: o curso é ministrado por professores com experiência profissional na área e propicia ao aluno a 

vivência de situações reais de trabalho, que privilegiam a formação de um profissional de acordo com as exigências do 
mercado, como: 
 
 - Atividades práticas em laboratório de massoterapia com atendimento massoterapêutico ao público, sob o 
acompanhamento e supervisão do docente. 
 
 - Módulo de empreendedorismo que propõe o desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras, 
favorecendo o gerenciamento do empreendimento e atuação estratégica na prestação de serviços com 
encaminhamento ao Sebrae. 

Mercado de trabalho 

ATUAÇÃO 

 O técnico em Massoterapia é o profissional de saúde que realiza massagens ocidentais e orientais com a 
finalidade de promover relaxamento, saúde e bem-estar, equilíbrio energético e emocional. 

 O profissional formado por este curso poderá atuar em espaço próprio, ou de terceiros e em domicílios, 
institutos de estética, beleza e bem-estar, clínicas médicas, hospitais, casas de repouso e centros de convivência para 
idosos, clubes desportivos ou sociais, hotéis, condomínios, saunas, spas, academias, centros de fitness e em programas 
de qualidade de vida oferecidos pelas empresa a seus trabalhadores e programas sociais voltado à promoção da saúde 
coletiva. 

 Dessa forma, este curso habilita profissionais capazes de: 

- Reconhecer-se como profissional da saúde. 

- Elaborar plano de trabalho terapêutico, tendo em vista a análise dos aspectos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos, 
fisiopatológicos e energéticos do cliente, assim como as indicações e contraindicações do quadro apresentado, 
valorizando a relação do massoterapeuta/cliente. 

- Selecionar e executar massagens ocidentais e orientais e terapias complementares e integrativas, com base na 
avaliação massoterapêutica, de acordo com as necessidades do cliente, visando à qualidade e à ética no atendimento. 

- Promover ações de orientação, prevenção, promoção, manutenção da saúde e melhoria de qualidade de vida da 
comunidade. 

- Atuar com visão empreendedora considerando as estratégias de negócios e serviços que contribuem para a 
sustentabilidade do empreendimento. 

PANORAMA DE MERCADO 

 A saúde é entendida como um bem comum na perspectiva da qualidade de vida. As ações desta área, antes 
restritas aos médicos, dentistas e enfermeiros que atuavam em sua maioria quase que exclusivamente sobre o 



organismo de seus pacientes, passam a incorporar profissionais com formação diversificada, numa perspectiva 
multidisciplinar. 

 Para contribuir com a formação dos profissionais que atuam na área de massoterapia, e para que estejam em 
consonância com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, a Phoenix Escola oferece o curso Livre de Técnico em 
Massoterapia, visando à formação dos massoterapeutas em um mercado de trabalho amplo e que demanda 
profissionais qualificados. 

MÉTODO 

 O aluno participa de atividades práticas de massoterapia (executando e recebendo as manobras e técnicas 
massoterapêuticas, contidas no plano de curso) e realiza atendimento ao público associando estudos de casos, 
proposição de problemas, dramatizações e simulações, visitas técnicas, vídeos, palestras, entrevistas, contatos com 
especialistas da área, pesquisas, exposições dialogadas, dentre outras que contribuem para a aproximação do aluno 
com as situações reais de trabalho e para o desenvolvimento das competências profissionais previstas. 

PROGRAMA 

Módulo 1 – Massagem Terapêutica 1 e 2 

Módulo 2 – Shiatsu 1 e 2 

Módulo 3 – Reflexologia e Seitai 

Módulo 4 – Massagem Estética (opcional) 

Acompanhamento terapêutico em Massoterapia 

CERTIFICAÇÃO 

 Àquele que concluir com aprovação todos os módulos que compõem a organização curricular desta Habilitação 
de Nível Médio e comprovar a conclusão do Ensino Médio será conferido o Certificado de Técnico em Massoterapia 
com validade nacional. 

LISTA DE MATERIAIS 

 Para participar do curso, o aluno deverá adquirir materiais que serão utilizados nas atividades práticas. No 
primeiro dia de aula os participantes serão orientados quanto à compra desses itens e quanto ao traje necessário para 
as aulas práticas. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

 O presente contrato é celebrado com fundamento no artigo 209 da Constituição Federal, artigos 46 e 52 da 
Lei nº 8.078/90, artigos 593 a 609 do Código Civil Brasileiro e 784 do Novo Código de Processo Civil e na Lei nº 
9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Decreto nº 5.1543/04 e a Deliberação CEE 14/97 (indicação 
CEE 14/97) citam que os cursos chamados “livres” não necessitam de prévia autorização para funcionamento nem 
de posterior reconhecimento o Conselho de Educação competente, e esses curso têm validade legal para diversos 
fins e integra a Educação Profissional. 

 



CURSO LIVRE DE TÉCNICO EM ACUPUNTURA 

 (carga horária de 1.200 h/a) 
 

METODOLOGIA PHOENIX 

 

 A Acupuntura atua poderosamente sobre a circulação sanguínea, a respiração e principalmente a Energia Vital. 
Trabalha os campos energéticos e sistemas de todo o corpo, mesclando toques suaves e profundos com aplicações de 
agulhas, finas, como um fio de cabelo, e nos campos e pontos reflexos do corpo e no realinhamento físico, mental, 
emocional e energético. 
 
- Propicia a expansão energética e abertura do CorpoMente. 
- alinha os Chakras 
- Libera tensões físicas e emocionais 
- Estimula a renovação celular 
- Desintoxica e revitaliza o organismo 
- Reequilibra o fluxo da energia vital 
- Conduz a um estado de relaxamento profundo 
- Propicia mais alegria e equilíbrio na vida 
 
 A ACUPUNTURA é considerada não só a mais antiga, mas também uma das mais completas técnicas naturais 
para restabelecer o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. 
 Neste curso será transmitida com fidelidade a técnica desenvolvida por Marcos De Tarso, cuja total dedicação 
a este trabalho possibilitou a difusão. Atualmente a maioria dos profissionais que trabalham com a Acupuntura têm 
origem nas mais diversas escolas que com o tempo podem distorcer a origem da Acupuntura e agora temos o propósito 
de restabelecer a eficiência e a beleza do trabalho original, porém com uma visão contemporânea. 

A QUEM DESTINA 

- Pessoas que querem trabalhar como Acupunturista 
- Pessoas que já atuam na área e desejam se aprofundar em terapia energética 
- Pessoas que desejam aprender uma técnica de cura para praticar com a família e/ou amigos 
- Pessoas que desejam desenvolver mais sensibilidade e amorosidade 
- Aos que buscam autoconhecimento 

CONTEÚDO 

Fontes de Energia 
A Teoria do Yin Yang 
A teoria dos 5 Elementos 
O Qi, o Sangue, Os líquidos orgânicos 
Zang Fu 
Teoria dos Meridianos 
Medidas, Ponto Shu, especiais 
Pontos de Tonificação, Sedação, Fonte, Alarme 
Pontos de Equilíbrio – técnica exclusive Prof De Tarso 
Técnica de Inserir 
Escola Chinesa e Japonesa 
 
Patologias, Diagnóstico, Inspeção, Língua, Pulso, Interrogatório, Ficha de Atendimento, Princípios de Tratamento, 
Combinação de Pontos, Padrões de Desarmonia, Técnica dos 4 pontos, Técnica dos 2 Pontos – exclusiva Phoenix, 
Constitucional, Ventosa, Moxabustão, e muito mais. 



CURSO DE SHIATSU 
Curso Modular – 3 módulos 

 

O Shiatsu é um tipo de trabalho corporal que, na mais elevada expressão, combina aguçada intuição e profundo 

conhecimento do corpo-mente. O Shiatsu foi criado no Japão a partir de uma síntese entre a massagem chinesa 

chamada Anma e as técnicas ocidentais de manipulação física. Como sistema completo de cura pelo toque, ele 

recorre amplamente aos principais aspectos da medicina oriental tradicional. 

 

O curso tem por objetivo: 

✓ Habilitar profissionais na área de terapias corporais e saúde a promover o equilíbrio físico e energético das 
pessoas 

✓ Reconhecer e avaliar os distúrbios energéticos 
✓ Proporcionar ao praticante habilidade de tratamento de problemas físicos e energéticos 

 

Conteúdo do curso: 

✓ Sequência de atendimento 
✓ Conhecimento das Teorias Energéticas – Yin e Yang e 5 Elementos 
✓ Conhecimento dos Pontos Energéticos e dos Meridianos 
✓ Tratamentos para diversos distúrbios 
✓ Alongamentos e Exercícios 
✓ Diagnósticos e Ficha de Atendimento 
✓ Testes e Provas 

 

Metodologia Aplicada: 

✓ Aulas Teóricas 
✓ Aulas Práticas 
✓ Ambulatório de atendimento 

 

Público alvo: 

✓ Pessoas com interesse em iniciar-se na área de terapias orientais 
 

Vestuário: 

✓ Mulheres: calça legging ou de ginástica e camiseta 
✓ Homens: bermuda ou calça de ginástica e camiseta  

o A camiseta pode ser adquirida na Escola 
 

 

 



OS MÓDULOS 

 

NÍVEL BÁSICO: 

• Sequência de Shiatsu 1 

• Teoria Energética do Yin e Yang 

• Fundamentos 1  

• Teste 

 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 

• Fontes de Energéticas 

• Teoria Energética dos 5 Elementos 

• Teoria dos Meridianos e Pontos/Tsubôs 

• Teoria e Alongamentos de Cada meridiano 

• Técnicas de Shiatsu 2 

• Teste 

 

NÍVEL AVANÇADO: 

• Diagnóstico 1 – Ficha de Atendimento 

• Diagnóstico 2 – Pulsologia 

• Diagnóstico 3 – Exames de Língua 

• Diagnóstico 4 – Pontos de Comando 

• Diagnóstico 5 – Pontos de Tonificação, Sedação e Fonte 

• Diagnóstico 6 - Hara 

• Técnicas de Massagem Expressa - avançada 

• Tratamentos – Insônia, Torcicolo, Ciático, Lombalgia. 

• Teste 

 

 

 


