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RESUMO:
Introdução: O Reiki é uma pratica de integrativa e complementar que visa o bem estar do usuário
utilizando a imposição de mãos e a energia vital para o beneficio e redução dos agravos a saúde.
Com isso este estudo objetiva identificar a produção científica sobre o Reiki como um cuidado de
Enfermagem. Metodologia: Trata-se revisão integrativa de literatura realizada através da busca de
artigos com seleção das bases de dados LILACS, MEDLINE, e SCIELO, a partir dos descritores Reiki
e Enfermagem. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra e de forma gratuita,
publicados entre 2010 e 2016, publicados em português, inglês e espanhol e, que fossem escritos
por enfermeiros. Resultados: foram encontrados 39 artigos, com predominância na base de
dados MEDLINE,36, e ano de 2010 – 10 artigos. As áreas de utilização do Reiki compreendiam a
Enfermagem do trabalho, enfermagem neonatal, saúde da mulher e saúdo do adulto. No que se
refere à aplicação do Reiki como um cuidado preventivo de agravos a saúde foi utilizado como
resultados das pesquisas a redução da ansiedade, dores locais, síndromes depressivas e
espiritualidade em doenças crônicas. Conclusão: Conclui-se que a publicação dos artigos e
pesquisas desenvolvidas ainda é incipiente, necessitando novas investigações do uso do Reiki e
seu impacto. Referências: Díaz-Rodríguez L., Arroyo-Morales M., Cantarero-Villanueva I.,
Férnandez-Lao C., Polley M., Fernández-de-las-Peñas C. Uma sessão de Reiki em enfermeiras
diagnosticadas com síndrome de Burnout tem efeitos benéficos sobre a concentração de IgA salivar
e a pressão arterial. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. set.-out. 2011 [acesso em: 28/08/17.
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