
 

 
 

 

CURSO TÉCNICO DE MASSAGEM GERAL E APLICADA 

 
O curso Técnico de Massagem Geral e Aplicada pretende formar profissionais 

terapeutas e massagistas abordando conceitos gerais de base na área da saúde e bem-

estar.  

Esta formação inicial pretende dotar o formando de um conjunto de conhecimentos 

teóricos e práticos para o exercício da função perspetivando a possibilidade de continuar 

o seu percurso em outras áreas de atuação nos quais se pode especializar 

posteriormente, tais como: saúde e terapêutica, estética, spa e bem-estar. Neste 

sentido, é dado especial ênfase ao conhecimento do corpo humano e às técnicas 

naturais de tratamento e bem-estar geral do indivíduo com o objetivo de proporcionar 

uma melhoria da qualidade de vida, o alívio da dor, estimular a circulação sanguínea, 

etc. 

O curso prepara o formando para o mercado de trabalho vocacionado para o 

desempenho da função de técnico de massagem em clínicas médicas de reabilitação 

física, centros de apoio a idosos e a deficientes, departamentos médicos de clubes 

desportivos, estabelecimentos termais, centros terapêuticos, spa's, entre outros. 

CARGA HORÁRIA 

132 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 

Público em geral   

 

 

 

 



 

 
 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Alguns sectores onde se insere esta Profissão: 

• Clínicas e centros de medicina natural 

• Centros de estética e beleza 

• Consultórios privados 

• Day spas 

• Health clubs 

• Clubes desportivos 

• Apoio domiciliário 

• Entre outros 

 

OBJETIVOS: 

 

• Adquirir um conjunto de conhecimentos técnicos adequados ao 

desenvolvimento da função de técnico de massagem nas suas diferentes 

aplicações. 

• Desenvolver o conhecimento das terapias manuais e manipulativas. 

• Conhecer os fundamentos teóricos e práticos da massagem como base das 

terapias manuais. 

• Conhecer e aplicar todos os procedimentos para a execução de uma massagem. 

• Conhecer as indicações, contraindicações e efeitos da massagem. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Anatomofisiologia   

  

• Terminologia em anatomia e fisiologia 

• Hierarquia biológica, célula, tecidos, órgãos e sistemas 



 

 
 

• Estudo da morfologia e fisiologia dos sistemas: 

• Cardiorespiratório 

• Linfático 

• Endócrino 

• Nervoso 

• Urinário 

• Digestivo 

• Reprodutor 

• Tegumentar (pele e anexos) 

• Osteoarticular (anatomia palpatória) 

• Muscular (anatomia palpatória) 

 

Primeiros socorros 

 

• Sistema integrado de emergência médica 

• Comunicações de emergência 

• Estatísticas 

• Exame da vítima 

• Suporte básico de vida 

• Desobstrução da via aérea 

• Constituição de mala de primeiros socorros 

• Queimaduras 

• Lesões desportivas 

• Lesões dos tecidos moles 

• Hemorragias 

• Ortotraumatologia 

• Traumatismos crânio-encefálicos/vertebro-medular 

• Imobilização do trauma 



 

 
 

 

Higiene, saúde e segurança no trabalho 

 

• Conceitos de higiene, saúde e segurança no trabalho 

• Higienização do ambiente de trabalho 

• Higienização das mãos  

• Fatores de risco laboral no local de trabalho 

• Equipamentos de proteção individual  

• Riscos biológicos (vírus, bactérias e fungos) 

• Lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho 

• Mecânica corporal 

• Postura anatómica do terapeuta  

• Código de ética profissional 

 

Massagem 

 

• Técnicas de massagem  

- Enquadramento histórico da massagem 

- Postura do terapeuta 

- Efeitos gerais da massagem 

- Indicações, contra indicações e benefícios gerais da massagem 

- Técnicas de avaliação corporal 

- Ficha de anamnese 

- Cuidados e regras na massagem 

- Procedimentos de colocação do cliente 

- Manobras base e adicionais de massagem 

- Efeitos, indicações e contraindicações de cada manobra  

• Massagem de relaxamento - holística 



 

 
 

- Abordagem holística da massagem 

- Abordagem clássica em oposição á abordagem holística da massagem 

- Óleos e ambiente holístico 

- Postura do terapeuta 

- Procedimentos gerais e protocolares da massagem 

- Receção do cliente em contexto holístico 

- Técnicas e manobras da massagem 

- Rituais de boas vindas 

- Sequência da massagem do corpo e rosto em contexto holístico 

- Rituais de despedida 

- Protocolo de massagem de corpo e rosto 

• Massagem desportiva   

- Categorias de massagem desportiva 

- Técnicas bases de massagem desportiva 

- Efeitos, indicações e contraindicações de cada técnica 

- Massagem pré evento, durante e pós-evento 

 

VALOR 

70€ de inscrição + 700€ de curso 

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO 

Pronto Pagamento: 700€ de curso 

Mensalidade I: 5 x 150€ de curso 

 

 

 

 

 



 

 
 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se às aulas com Farda de cor azul escuro e branco. A 

mesma pode ser substituída por calças azuis escuras e t-shirt branca.  

 

NOTA 

 

A primeira mensalidade deve ser efetuada à altura da inscrição, sendo que as restantes 

serão efetuadas diretamente no centro de formação ou por transferência bancária 

através do IBAN PT50 0007 0000 0040 5635 47423 no início do mês, até dia 08.  

Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efetuado pagamento de 20% à 

data de inscrição e o restante no início do curso. A ficha de inscrição deverá ser 

preenchida em conformidade. Todo o formando só paga uma vez o valor 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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