
 

 
 

 

CURSO DE MASSAGEM LOMI-LOMI 

Lomi-lomi, significa “massagem” no idioma havaiano. É a palavra usada hoje em dia para 

descrever a massagem havaiana, tradicionalmente chamada “lomi” “para esfregar, 

pressionar, espremer, massagem, para trabalhar dentro e fora. 

Lomi-lomi é uma tradição de cura holística além das massagens simples. Além de um 

relaxamento profundo dos músculos, através da manipulação dos tecidos e do sistema 

músculo-esquelético, a massagem havaiana liberta os bloqueios e gera energia. 

Atua também nos sistemas linfático, imunológico, respiratório, digestivo e circulatório, 

com estímulos que reequilibram e tonificam. 

É uma técnica de massagem relaxante, sensorial e holística que, liberta o sistema físico, 

mental e energético do corpo. Obtém-se um profundo relaxamento através do qual 

consegue-se harmonizar o corpo como um todo e com a sua essência, onde impera a 

confiança, o amor e a paz. 

CARGA HORÁRIA 

25 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de massagem 
 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

Alguns sectores onde se insere esta Profissão: 

• Centros de medicina física e de reabilitação 

• Clínicas e centros de medicina natural 

• Centros de estética e beleza 

• Consultórios privados 

• Hotéis e resorts 

• Day spas 



 

 
 

• Health clubs 

• Clubes desportivos 

• Apoio domiciliário  

• Entre outros 
 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar o conceito da massagem Lomi-Lomi (Havaiana). 

• Reconhecer as indicações e contraindicações da massagem. 

• Adequar as condições ambientais do local de trabalho à aplicação da 
reflexologia. 

• Aplicar o protocolo de instalação do cliente. 

• Identificar e aplicar os movimentos da massagem Lomi-Lomi. 
  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 
Massagem lomi lomi 

  

• Breve história e evolução da massagem Lomi-Lomi 

• Filosofia e metodologia 

• Os sete princípios huna da massagem Lomi-Lomi 

• Centros primários corpo-mente 

• Os três elementos principais 

• Indicações e contra indicações 

Organização física do espaço de trabalho 

 

• Equipamento, distribuição, ocupação do espaço 

• Caracterização do material 

• Efeitos, uso e cuidados do material 

 

Protocolo de instalação do/a cliente 

 

• Preparação do posto de trabalho 

• Receção e instalação do/a cliente 



 

 
 

• Ficha técnica 

• Plano do trabalho a executar 

• Preparação do material e mesa de trabalho 

 

Preparação da profissional para a atividade a efetuar 

 

• Mãos e utensílios 

• Ginástica preparatória das mãos 

• Manejo prático dos utensílios 

 

Rotina de Massagem Havaiana (Lomi-Lomi) 

 

 

VALOR 

375€ de curso  
 

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 
Pronto Pagamento: 375€ de curso 
Modalidade I: 3x 125€ 
 
 
 
FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem de apresentar-se às aulas com Farda de cor preta. A mesma pode 
ser substituída por calças e t-shirt da mesma cor.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

NOTA 

 

O pagamento da primeira mensalidade deve ser realizado no ato da inscrição. Esta deve 
de ser preenchida em conformidade e enviada para o e-mail geral@feel-fp.com junto 
com o comprovativo de pagamento.   
As restantes mensalidades devem de ser realizadas até ao dia 08 de cada mês, 
diretamente no centro de formação ou por transferência bancária através do IBAN PT50 
0007 0000 0040 5635 4742 3.  
Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efetuado no ato do envio da 
inscrição.  
 
 
CERTIFICAÇÃO 

 

No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 
legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 
estipulados para a ação de formação.  
 
 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 
Vedras 
261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt 
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