
 

Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem 
adoptada pela nossa instituição, estão mencionadas as horas lectivas bem como as que correspondem ao 

trabalho científico desenvolvido fora do contexto de sessão de formação. 
Por motivos de regulamentação ou exigências científico-pedagógicas, o programa poderá estar sujeito a 
ajustamentos (curriculares e/ou de cargas horárias), tendo em vista uma melhoria do processo formativo 
em causa. 

 
 
 

Curso de Hipnose e Técnicas Regressivas 
 
 

12 meses                                                    Avaliação – Exame Global Teórico / Prático 
 

Aulas Teórico / Práticas – Horas totais do Curso 72 horas 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. O que é a Hipnose?  

2. Estados Hipnoidais 

3. Profundidade do transe 

4. A mente 

5. O poder da mente 

6. Fazer o historial do paciente (anamnese) 

7. As cinco fases de uma sessão de Hipnose 

8. Indução do Relaxamento Progressivo de Hartland 

9. Despertar o paciente (texto de despertar) 

10. As leis da Sugestão 

11. Fenómenos da Hipnose 

12. Preparar o Paciente 

13. Factores que influenciam a indução 

14. Indução de rolar os olhos 

15. Indução da Fixação do olhar na mão 

16. Auto-hipnose 

17. Ensinar a auto-hipnose 

18. Fechar os olhos (indução) 

19. Contagem decrescente de dez para um (aprofundamento) 

20. O uso da Voz 

21. Agooooraaaa (aprofundamento) 

22. Resposta Ideomotora (R.I.M.) 

23. Manipulação das distracções 

24. Levitação da mão (indução) 

25. Induções pós-hipnóticas (indução para futuras sessões) 

26. Factores que influenciam a resistência à indução 

27. Método fraccionado de Vogt (indução) 

28. Sugestões Pós-hipnóticas 

29. Técnicas Autoritárias 

30. Indução olhos nos olhos 

31. O uso das sugestões 

32. Preparação para as sugestões pós-hipnóticas (aprofundamento)  
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33. Fortalecimento do Ego 

34. Sugestões indirectas 

35. Sitio favorito de relaxamento (aprofundamento) 

36. Fortalecimento do Ego – forma curta 

37. Catalepsia dos membros (aprofundamento) 

38. Manipulação do sintoma 

39. Contra-indicações 

40. Indução da fixação do olhar e rolar os olhos 

41. Abreação 

42. Modelos de aprendizagem inicial (aprofundamento) 

43. Indução táctil 

44. Espelhar, Acompanhar e Conduzir 

45. Indução rápida do olhar desfocado 

46. Luz branca que cura 

47. Luva anestésica / controlo da dor 

48. Terapia RIM 

49. Ansiedade de Performance 

50. Regressões (Escala de diagnóstico, Regressão especifica da idade) 

51. Manipulação do sintoma via regressão 

52. Psicologia comportamental (técnicas) 

53. Treino para a assertividade 

54. Roer unhas / sugestão inversa 

55. Bruxismo 

56. Curar a criança interior 

57. Deixar de fumar 

58. Dissociações 

59. Insónia 

60. Controlo de peso 

61. Ataques de pânico 

62. Indução do campo magnético 

63. Aprofundamento do olho da mente 

64. Pseudo-orientação da mente 

65. Sala de controlo da mente 

66. Amnésia sugerida 

67. O velho sábio 

68. Regressão a vidas passadas 

 
 


