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O diagnóstico de câncer de mama é vivenciado como um momento
de imensa angústia, sofrimento, ansiedade e estresse. Este estado
mental influencia na qualidade do sono assim como na qualidade de
vida. Objetivo: verificar os benefícios do Reiki como prática
integrativa e complementar, nos níveis de estresse, ansiedade,
qualidade do sono e de vida de pacientes mastectomizadas. Método:
estudo de caso com 9 pacientes mastectomizadas em tratamento
quimioterápico e ou radioterápico e tratamento fisioterapêutico na
Clínica Escola de Fisioterapia da Emescam. As pacientes foram
alocadas em dois grupos, grupo A (aplicação de Reiki), grupo B
(simulação de Reiki). Os dois grupos receberam 20 minutos de
sessão, duas vezes por semana durante 8 sessões. Foram aplicados
na primeira, quarta e oitava sessão os questionários: sócioeconômico-demográfico e clínico, escala de bem-estar, PSS-10,
Inventário de ansiedade de Beck (BAI), SF-36, PSQI-BR e sinais
vitais (FR, FC, PA, Tax). Resultado: Não foi observado diferenças,
na frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura entre
os grupos. No bem-estar observou-se uma variação de 8 para 4,5 no
grupo B caracterizando piora do bem-estar. Verificou-se um nível
leve de ansiedade na oitava sessão em ambos os grupos (11x15),
sem oscilações do estresse, no grupo A (20-22) e grupo B (16,5-15).
Na qualidade de sono ambos os grupos estiveram acima do escore,
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(10x9). No grupo sem Reiki observou-se uma piora da qualidade de
vida (92-88,5). Conclusão: O Reiki não influenciou os níveis de
estresse, ansiedade, qualidade de vida e do sono em mulheres
mastectomizadas.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, o câncer acomete em torno de 1,7
milhões de mulheres em todo o mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, estima-se
57,960 novos casos no Brasil, só na região
Sudeste, estima-se 68,08 casos/100 mil
mulheres, no Espírito Santo 53,85/100mil e
na capital Vitória 77,86/100mil1.
No Espírito Santo, um estudo analisou
dados oriundos do Sistema de Informação
sobre Mortalidade no período de 1980 a
2007, foi identificada uma tendência de
aumento da mortalidade por câncer de
mama em todas as faixas etárias a partir de
30 anos².
O tratamento primário é a mastectomia,
intervenção cirúrgica que pode ser restrita
ao tumor, atingindo os tecidos circundantes
ou até a retirada da mama, dos linfonodos
da região axilar e de ambos os músculos
peitorais. Tratamentos complementares
geralmente são necessários, como a
radioterapia,
quimioterapia
e
hormonioterapia³.
As repercussões do diagnóstico e do
tratamento pelo câncer de mama geram
consequências que podem ser temporárias
ou permanentes na vida da mulher. A
cirurgia, seja conservadora ou não, mesmo
acompanhada da reconstrução mamária
pode ser vivenciada de modo traumático
pela mulher, sendo considerada uma
mutilação, afetando à imagem corporal.
Além disso, a funcionalidade do membro
superior pode ficar comprometida com o
linfedema de braço que surge após a
dissecção dos linfonodos axilares4.
Nesse sentido, a mulher mastectomizada,
quando em tratamento quimioterápico,
tende a ficar mais sensível e vulnerável aos
estímulos que o seu efeito provoca, muitas
vezes interferindo na promoção de uma
resposta eficaz diante dos seus estímulos, o

que contribui de forma negativa, para a sua
adaptação5.
O processo que decorre do diagnóstico, à
intervenção cirúrgica e os tratamentos
adjuvantes fazem com que surjam
mudanças acerca do relacionamento com o
parceiro sexual e afetivo, familiares e
amigos; confrontos de preconceitos e
estigmas; vida sexual; autoimagem e
autoestima; o medo da recorrência da
doença; e possíveis quadros de ansiedade,
insônia
e
depressão
interferindo
diretamente na qualidade de vida dessas
mulheres6.
Durante o tratamento os efeitos colaterais
advindos da quimioterapia, radioterapia e
da hormonioterapia também interferem
negativamente no cotidiano, as principais
são: náuseas, vômitos, fadiga, disfunção
cognitiva, alopecia, ganho de peso, palidez,
menopausa induzida, diminuição da
lubrificação vaginal e excitação, redução do
desejo sexual, dispaurenia e anorgasmia4.
Têm-se verificado que o tratamento médico,
cirúrgico e adjuvante para o câncer,
associados com práticas integrativas e
complementares, como a terapia Reiki, tem
levado a uma melhor resposta dos pacientes
ao tratamento7.
O Reiki é uma terapia complementar
energética, que conduz a um bem-estar
generalizado que por muitas vezes se reflete
no estado emocional e físico da pessoa8.
Atuando nos corpos sutis etéreo, mental,
emocional, graças ao estímulo dos
processos de cura natural do organismo,
trazendo benefícios que vão além do corpo
físico e agindo profundamente não somente
nos sintomas, mas na causa destes9.
De acordo com Motta e Barros10, no Brasil
o Reiki foi identificado como a prática mais
utilizada no Sistema Único de Saúde (SUS).
Isso devido a inúmeros motivos, dentre eles,
o fato de não necessitar de procedimentos
evasivos, com raros registros de
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contraindicação, não necessitar de esforço
físico e possibilitar a prática de
restabelecimento de energia de fácil e
simples acesso.
Para a aplicação do Reiki não é necessário
nenhum equipamento ou técnica invasiva,
somente de um “Reikiano” devidamente
iniciado na técnica por um Mestre de Reiki,
onde o praticante de Reiki coloca suas mãos
sobre determinadas áreas (posições) no
corpo da pessoa a que se destina a terapia,
com o intuito de ativar o sistema ou reforçar
as capacidades naturais de cura do corpo11.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
analisa os efeitos terapêuticos do Reiki,
onde os estudos em hospitais mostraram
resultados satisfatórios em relação a esta
técnica no combate ao estresse, distúrbios
do sono, diabetes, esclerose múltipla,
doenças reumatológicas, queimaduras,
fraturas, supressão da dor e dos efeitos
secundários
de
tratamentos
como
quimioterapia e radioterapia, além da
diminuição da ansiedade, proporcionando
maior conforto emocional no combate das
doenças e na qualidade de vida.12
Diversos centros no mundo agregaram o
Reiki as suas rotinas, destacando-se
memorial Sloan-Kettering Cancer Center
em Nova York, EUA e o Hospital Israelita
Albert Einstein, de São Paulo no Brasil. As
terapias integrativas mais utilizadas são:
Massoterapia,
Reflexologia,
Shiatsu,
Acupuntura, Meditação, Yoga, Tai Chi
Chuan, Musicoterapia, Artiterapia, Reiki
dentre outras12. Contudo neste trabalho foi
escolhido a Terapia de Reiki, como prática
integrativa a ser estudada.
Este artigo objetiva verificar os benefícios
do Reiki como terapia complementar, nos
parâmetros psicofisiológicos, nos níveis de
estresse, ansiedade, qualidade de vida e
sono de pacientes mastectomizadas.

MÉTODO
A presente pesquisa trata-se de um estudo
de caso realizado, com 9 mulheres entre 30
a 70 anos em tratamento de câncer de
mama, que se submeteram a cirurgia,
quimioterapia e/ou radioterapia em
qualquer estágio do tratamento e que
estavam sob tratamento fisioterapêutico na
Clínica Escola da Emescam. Foram
excluídas as voluntárias que declararam
contato prévio com a técnica Reiki, que
relataram transtornos neurológicos ou
psicóticos, utilizando drogas psicotrópicas,
e em tratamento psiquiátrico ou
psicológico.
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

As pacientes foram alocadas em dois
grupos, divididas por sorteio aleatório:
grupo A aplicação de Reiki e grupo B
simulação de Reiki, as voluntárias,
assinaram o Termo Consentimento Livre
Esclarecida
e
responderam
aos
questionários
sócio-econômicodemográfico num primeiro momento e na
1ª, 4ª e 8ª sessão foram avaliados os dados
psicofisiológicos tais como: Frequência
Cardíaca, Frequência Respiratória, Pressão
Arterial, Temperatura axilar e escala de
percepção de bem-estar, os instrumentos
para avaliar a qualidade de vida, o estresse
percebido, a qualidade do sono e a
ansiedade.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE
VIDA:
Foi utilizado o questionário SF-36, validado
no Brasil, que é composto por 36 questões
de múltipla escolha e distribuídas em oito
domínios: Capacidade Funcional (10 itens);
Aspectos físicos (4 itens); Aspectos
emocionais (3 itens); Dor (2 itens); Estado
Geral de Saúde (5 itens); Vitalidade (4
itens); Aspectos Sociais (2 itens); Saúde
Mental (5 itens). Os domínios verificam
tanto os aspectos negativos da saúde
(doença ou enfermidade), como os positivos
(bem-estar ou Qualidade de Vida). Os
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escores variam de 0 (zero) a 100 (cem),
onde 0 indica o pior e 100 o melhor estado
para cada domínio13.
AVALIAÇÃO
RERCEBIDO:

DO

escore global do PSQI são cinco pontos,
escores maiores que cinco indicam má
qualidade de sono e valores menores que
cinco indicam boa qualidade do sono 15.

ESTRESSE

Foi utilizado a escala do estresse percebido
PSS-10 traduzida e validada para a
população adulta brasileira. Possui 10
questões com opções de resposta que
variam de zero a quatro (0 = nunca; 1=
quase nunca; 2 = às vezes; 3 = quase sempre
4 = sempre). As questões com conotação
positiva (4, 5, 7 e 8) têm sua pontuação
somada invertida (0=4; 1=3; 2=2; 3=1 e
4=0). As demais questões são negativas e
devem ser somadas diretamente. O total da
escala é a soma das pontuações destas 10
questões e os escores podem variar de zero
a 40. Quanto maior o escore, maior o nível
de estresse. A escala é auto-aplicável e foi
entregue aos entrevistados para que
respondam
sem
interferência
do
pesquisador 14.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE
SONO:
O Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburgh (PSQI), validado no Brasil, foi
utilizado para avaliar o sono. As perguntas
são compostas por 19 questões sobre o
indivíduo e relativas ao companheiro de
quarto, se houver. Essas últimas são
utilizadas para informação adicional e não
foram utilizadas nessa pesquisa. As
questões são agrupadas em sete
componentes e distribuídas de 0 a 3. O
componente 1 – qualidade subjetiva do
sono; componente 2 – latência para o sono;
componente 3 – duração do sono;
componente 4 – eficiência habitual do sono;
componente 5 - transtorno do sono;
componente 6 – uso de medicamentos para
dormir; componente 7 – disfunção diurna.
Para produzirem um escore global as
pontuações desses componentes são
somadas, e quanto maior a pontuação, pior
a qualidade do sono. A medida de corte do

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE:
Foi utilizado o Inventário de Ansiedade de
Beck (BAI), validado no Brasil. O
inventário consta de uma lista de 21
sintomas, com quatro alternativas cada um
e em ordem crescente do nível de ansiedade.
A classificação brasileira propõe os
seguintes resultados: 0 a 9 mínimo; 10 a 16
leve; 17 a 29 moderado; e 30 a 63 grave 16.
PROTOCOLO DE TRATAMENTO:
Todas receberam 20 minutos de aplicação;
por dia de participação, deitadas sobre uma
maca em decúbito dorsal, com olhos
fechados e cobertos com guardanapo de
papel, em ambiente com pouca iluminação
e ruído, sobre as regiões de: crânio parietal,
crânio frontal, crânio temporal, torácica e
abdominal.
ANÁLISE DESCRITIVA
Foram avaliados de forma descritiva através
do programa EXCEL® os escores dos
instrumentos PSS-10, BAI, SF-36 e PSQIBR, as variáveis sócias –econômicas –
demográficas, do estudo. Para a
comparação destes escores entre as
variáveis sócio demográficas.

RESULTADOS
Nove das dez voluntárias selecionadas que
atenderam aos critérios de inclusão foram
inseridos no estudo: 5 no grupo Reiki, 4 no
grupo sem Reiki. Pode-se observar na
tabela 1 a escolaridade, estado civil,
presença de filhos, município em que
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residem, ocupação, rendas pessoal e
familiar, crença e hábitos de vida.
Na Tabela 2 são apresentados os resultados
psicofisiológicos de pressão arterial,
frequência cardíaca, frequência respiratória,
temperatura axilar, percepção de bem-estar,
Escala de Estresse Percebido, Avaliação da
Ansiedade Inventário de Beck, Avaliação
da Qualidade de Vida, Avaliação da
Qualidade de Sono de Pittsburgh.

DISCUSSÃO
Ao longo dos anos vêm-se buscando
desenvolver uma política de práticas
integrativas e complementares que pudesse
compor a diversidade das terapias
alternativas que são desenvolvidas em todo
o território nacional. A fim de garantir a
integralidade na atenção à saúde, o
Ministério da Saúde implantou no ano de
2006, a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no SUS 17,
cuja implementação envolve justificativas
de natureza política, técnica, econômica,
social e cultural. Essa política atende à
necessidade de se conhecer, apoiar,
incorporar e implementar experiências que
vêm sendo desenvolvidas na rede pública de
muitos municípios e estados. Considerando
o exposto a presente pesquisa apresenta os
resultados observados durante a aplicação
do Reik em mulheres mastectomizadas.
O Reiki é uma das Práticas integrativas e
complementares em saúde mais utilizadas
no Brasil e está sendo atualmente utilizada
como prática em diversas situações clínicas
e no tratamento de câncer. De acordo com
Mattos e Barros10, devido a inúmeros
motivos, dentre eles, o fato de não
necessitar de procedimentos evasivos, com
raros registros de contraindicação, não
necessitar de esforço físico e possibilitar a
prática de restabelecimento de energia de
fácil e simples acesso. Entre os efeitos desta
técnica temos: redução da pressão arterial;

frequência respiratória; redução dos níveis
de estresse, ansiedade; elevação da
percepção de bem-estar e dos níveis de
qualidade de vida. Entretanto na presente
pesquisa não foi observado estes efeitos.
Não se verificou diferença entre o perfil das
mulheres estudadas considerando os
grupos. As mulheres eram adultas com
idade entre 46 e 70 anos, a maioria tinha
ensino médio completo, eram casadas e
com filhos e residiam em Vitória. Destas
mulheres, 44% encontravam-se afastada do
trabalho com renda pessoal de até 2 salários,
negaram etilismo e tabagismo, dados estes
que corroboram com os resultados dos
estudos de Neme18 e Rossi19, ao traçar o
perfil sócio demográfico de 10 mulheres
acometidas pelo câncer de mama constatou
como sendo o catolicismo a religião
predominante assim como na presente
pesquisa onde, 78% se declarou católica.
Ao se comparar o grupo quanto aos
resultados de PA não se verificou alterações
nos três momentos de avaliação. Resultados
diferentes do observados por DiazRodrigues20, onde uma única sessão de
Reiki de 30 minutos foi suficiente para
modificar os níveis de pressão arterial em
enfermeiras com Síndrome de Burnout.
Este estudo justifica a diminuição
significativa da pressão arterial diastólica,
podendo ser em razão da influência do Reiki
no Sistema Nervoso Autônomo (SNA),
assim reduzindo a resistência vascular
periférica, provavelmente através da
redução da estimulação simpática sobre a
resistência dos vasos sanguíneos.
Estudos com Reiki tem demonstrado a
diminuição
significativamente
da
frequência cardíaca e da pressão sanguínea
em seres humanos21. No entanto, Baldwin21,
para desmistificar a variável de crença ou
ceticismo em relação ao Reiki usou a
técnica em ratos. Os ratos estressados por
ruído foram usados como um modelo
animal para testar a eficácia de Reiki na
redução da frequência cardíaca elevada e a
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pressão arterial, neste estudo houve uma
alta correlação entre alteração de frequência
cardíaca inicial e final, sugerindo um efeito
homeostático do Reiki, apoiando a sua
utilização como uma força redutora da
frequência cardíaca em seres humanos.
Entretanto, na presente pesquisa não se
observou redução da frequência cardíaca,
mas sim um discreto aumento o grupo A.
Este fato pode ser justificado pelas
condições em que o estudo foi realizado,
cujo o ambiente não foi controlado quanto a
existência de interferências externas e
ruídos.
Com relação a variáveis, frequência
respiratória e temperatura não foi observado
alterações neste estudo, diferente do
descrito por Oliveira22 que estudou os
efeitos psicofisiológicos em idosos com
sintomas de estresse. As respostas
fisiológicas como temperatura, tensão
muscular e condutância elétrica da pele
sugeriram que a terapêutica Reiki produziu
alterações psicofisiológicas, nos idosos
caracterizados por redução dos níveis de
estresse; níveis de ansiedade e depressão;
redução da percepção de tensão muscular e
elevação da percepção de bem estar;
elevação da temperatura periférica da pele;
redução da tensão muscular do músculo
frontal e condutância elétrica da pele e
elevação dos níveis de qualidade de vida.
Na avaliação da percepção de Bem-Estar,
observou-se uma variação de 8 a 6 pontos
nas pacientes do grupo A (aplicação de
Reiki) e uma variação de 8 para 4,5 nas
pacientes do grupo B (simulação de Reiki),
demostrando que no grupo B aparentemente
foi maior a percepção de piora do BemEstar. Oliveira22 em seu estudo observou
uma elevação crescente e acentuada da
percepção de bem-estar ao longo de todo o
experimento, detectou a influência do fator
tempo, além da interação tempo versus
grupo, detectando diferenças no grupo
Reiki quanto aos seus próprios níveis de
bem-estar entre as semanas 1, 4 e 8 do
experimento; porém, na presente pesquisa

não foram detectadas essas diferenças no
grupo submetido ao Reiki.
Ao compararmos a variável de estresse
percebido não houve grade oscilação na
média geral dos grupos, mas quando
comparados entre eles verificou-se no
grupo de Reiki uma elevação deste nível de
estresse (26 pontos) na segunda avaliação e
logo depois uma discreta diminuição, (22
pontos); enquanto no grupo sem Reiki está
variação foi muito pequena. Esta discreta
diminuição no grupo sem Reiki pode ser
pela influência do toque, ou ainda pelo do
chamado “Efeito Hawtorne”, onde se
verifica a melhora do quadro do paciente
consequente ao simples fato dele ser
submetido à observação clínica.
Alguns estudos têm demonstrado efeito
positivo do Reiki sobre o estresse entre eles
temos o Baldwin21, onde 20 estudantes
receberam Reiki durante 20 semanas duas
vezes por semana, sendo que todos os
participantes experimentaram o estresse
dentro de um mês antes de responder o PSS
10 inicial, neste estudo foi possível observar
uma redução significativa nos níveis de
estresse de pré-estudo para pós-estudo.
Outro estudo foi o realizado por Shore23 que
pesquisou 45 pessoas para avaliar os efeitos
do Reiki sobre o stress e depressão, por
meio de um estudo duplo cego, usando 3
grupos (tratamento de Reiki, Reiki à
distância, placebo Reiki), num total de 6
semanas. No período pré e pós-intervenção
foi realizado entre outros instrumentos a
Escala de Estresse Percebido (PSS), e após
intervenção os testes mostraram uma
diferença significativa na pontuação PSS
entre o Reiki e grupo do placebo (P <0,01,
η2 = 0,18), com melhora importante no
estresse percebido.
Avaliando a variável ansiedade pode-se
perceber um nível leve de ansiedade em
ambos, porém ao se observar os grupos
pode-se perceber uma discreta diminuição
da ansiedade no grupo de Reiki, com
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variação de 15 para 11 pontos. Freitag24 ao
estudar dez idosos com queixas de dor
crônica não oncológica, submetidos a cinco
sessões de Reiki concluiu que esta prática
terapêutica melhora de forma significativa
as queixas de dor crônica, após a realização
das cinco sessões de Reiki, os sujeitos
demonstraram verbalmente o alívio das
dores, bom padrão de sono, facilidade na
execução das tarefas do dia a dia, melhora
nos níveis de estresse e ansiedade, mudança
nos processos de pensamento e bom humor.
Quando observamos a variável qualidade de
sono ambos os grupos estiveram acima do
escore a média global que foi de 7, o que
indicou piora na qualidade de sono para
ambos os grupos. Contrário ao estudo de
Freitag25 que indicou melhora no padrão de
sono dos pacientes com dor crônica
submetidos a terapia Reiki. Resultado
semelhante foi observado na pesquisa de
Marta e colaboradores25, que foi realizada
com 30 idosos com o objetivo de verificar a
diminuição da intensidade da dor, escores
de auto avaliação de depressão e qualidade
do sono. Nesta pesquisa verificou-se
melhora na qualidade de sono nos pacientes
submetidos a terapia de Reiki partindo de
um score 9,1 para 5,2 ao termino da
pesquisa.
Estudos de Gohara e colaboradores26,
apontam que o Reiki melhora a qualidade de
vida de pacientes com fibromialgia,
entretanto, na presente pesquisa o grupo A
manteve a qualidade de vida observada
antes da aplicação de Reiki, enquanto no
grupo B observou-se uma piora da
qualidade de vida observada inicialmente.
Mulheres submetidas à mastectomia são
mais prováveis a ter pior qualidade de vida
do que as submetidas a tratamento
conservador da mama27. Esta afirmação
pode justificar a piora da qualidade de vida
nas pacientes não submetidas ao Reiki e
supor que a manutenção da qualidade de
vida no grupo de Reiki se deu pelo efeito da
aplicação desta técnica.

CONCLUSÃO
Em conclusão, os resultados observados
não permitem afirmar que o Reiki como
técnica complementar não invasiva, pode
beneficiar mulheres mastectomizadas em
tratamento quimioterápico com sintomas de
estresse, ansiedade; nem da melhora na
qualidade de vida e do sono. Por fim cabe
ressaltar que durante a realização da
presente pesquisa foram observadas
algumas limitações, o número pequeno da
amostra; o ambiente ideal sem ruídos e
intervenção externa não foi possível; as
muitas faltas das pacientes durante o
tratamento o que implicou em intervalos
maiores entre as sessões que o esperado;
devido ao fato do instrumento escolhido
para avaliar a qualidade de vida não ser
específico para mulheres com câncer.
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