
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CURSO PROFISSIONAL 

EM ASTROLOGIA MÉDICA COMO PREVENÇÃO NO 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS – 30 HORAS 

Professor 

Isabel Guimarães 

E-mail 

tutor.facesisabelguimaraes@gmail.com 

Localização 

online 

Horário de Expediente 

Marcação Prévia para 

apoio ao estudo 

Descrição Geral do Curso 

Perfil de saída profissional: O Consultor Astrológico é o/a profissional (13.16 

da tabela anexa ao código de IRS),  que será um técnico superior consciente da 

inter-relação com seus atos na interpretação do mapa astrológico, dotado de 

conhecimentos técnico-científicos e experiência formativa adequadas à sua 

integração no mercado de trabalho enquanto agente da ética e bem-estar. 

Significa isto que será um profissional capaz de analisar, avaliar e aplicar 

soluções de intervenção no exercício da sua profissão. 

Público Alvo e Pré-Requisitos: A todos os interessados com conhecimentos 

básicos de Astrologia. Profissionais ligados a área da saúde e terapeutas. 

Interessados de forma geral; Adultos já integrados no mercado de trabalho, mas 

que buscam uma outra atividade complementar; Adultos em situação de 

desemprego;  

Objetivos Gerais:  Este curso visa dotar os participantes de: Ligar os elos da 

mente/corpo/emoção e procurar relacionar a causa/efeito - Ação gera reação. As 

tendências dos astros registam somatizações e ajudam através do mapa natal a 

encontrar o diagnóstico. Mapa liga o corpo/mente/emoção e todas as situações da 

vida, os participantes serão capazes de identificar. A relação da Medicina 

Tradicional com a Complementar 

Objetivos Específicos: Dar ao formando o conhecimento funcional da teoria e 

prática da Astrologia Médica como diagnóstico, bem como do seu contexto 

médico de acordo com o conteúdo programático. Habilitando o formando que 

pratica astrologia a direcionar para esta especialidade, assim como os 

participantes poderem usar o mapa natal como GPS de causa/efeito de patologias 

herdadas e causadas pelo meio ambiente, baseado no Código de Ética e 

Deontologia Profissional da ASPAS-Associação Portuguesa de Astrologia. 

Metodologia: Ensino à distancia modelo E-Learning;  

Carga Horária da Formação: A ação total tem a duração de 30 horas  

Nota: Qualquer pessoa pode assistir a um Módulo, pagando o respetivo valor, 

não recebe certificado.  
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Investimento total:  

10 Módulos cada  20€ caso pretenda pagar na totalidade 180€ 

Desempregados 20% de desconto 

* valores atualizados 2022 

** obrigatório a apresentação da declaração comprovativa de desemprego emitida 

pelo IEFP 

Caso deixe de cumprir os prazos por módulos: 

Por cada extensão do módulo, num período superior a 3 meses, acresce 40€ por 

cada mês, mais o valor do módulo (caso tenha deixado caducar o prazo)  

Este curso é apenas dado em língua Portuguesa, estamos a preparar a escola para 

outras línguas 

 

 

Conteúdos Programáticos 

Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Módulo 1 

Fundamentos da astrologia 

médica 

1.1 A história e seus fundadores - 

Introdução 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 2 

Princípios de analise – 

Astrologia Tradicional 

2.1 A importância do uso das técnicas 

2.2 Padrão planetário composto pela 

ordem clássica dos planetas 

2.3 As casas em decumbiture 

2.4 Tipos Sanguíneos e sua relação com 

a personalidade e tipo de alimentação 

2.5 Temperamentos 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 3 

Regências anatómicas dos 

signos e ação biodinâmica 

dos planetas 

3.1 Três coisas principais consideradas 

no mapa de astrologia médico 

3.2 Tabela dos signos zodiacais – 

elementos e modalidades 

3.3 Partes do corpo regidas pelos signos 

são analisadas como EIXOS 

3.4 Partes do corpo correspondem com 

as casas 

 

Material de apoio 

Atividade no final do modulo 
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Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

 

Módulo 4 

A casa VII - Terapeuta e ou 

médico e a relação dos 

planetas com metais, 

minerais, vitaminas e plantas 

4.1 Partes do corpo correspondem com 

as casas, signos, ervas planetárias e 

estações, vitaminas, sais minerais 

4.2 Casa VII e a Casa XII 

4.3 Os metais 

4.4 Bases da relação com a Homeopatia 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 5 

Patologia e relação com o 

Zodíaco 

5.1 Patologia e a relação com os signos 

5.2 Os síndromes 

5.3 Os nodos lunares – 

absorção/libertação 

5.4 Planetas nas casas 

5.5 Relação dos planetas em 

determinadas casas astrológicas na 

relação com a saúde 

5.6 Eclipses 

5.7 Eneagrama e os elementos 

5.8 Vitaminas, oligoelementos, sais 

minerais, metais etc 

5.6 Relação da homeopatia/naturopatia 

de acordo com o signo e planeta 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 6 

Anatomia Humana e os seus 

sistemas 

6.1 Lobo frontal, lobo parietal, lobo 

temporal e lobo occipital relação com os 

planetas 

6.2 Sistema nervoso central 

6.3 Glândulas e Chakras 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 7 

Visão Holística e relação 

bioenergética 

7.1 Termo Holístico 

7.2 Terapia bioenergética 

7.3 Conceção do Corpo Holístico 

7.4 Analises ao sangue - Básico 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 

Módulo 8 

Visão Holística e relação 

bioenergética 

8.1 Código de Ética e Deontologia 

Profissional 

Documentos de apoio 

 

Módulo 9 

Técnicas avançadas de 

possível diagnósticos 

9.1 – Ligação com os trânsitos de 

determinados planetas e sua relação com 

Retorno solar e respetivas progressões 

secundarias-pratica 

 

Documentos de apoio 

Atividade no final do modulo 
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Modulo Conteúdo Atividades para avaliação 

Módulo 10 

Prática efetiva – Caso real e 

avaliação - entrega projeto 

10.1 Anamnese 

10.2 Caso prático de diagnóstico 

10.3 Direcionamento da terapia 

Documentos de apoio 

Projeto do final do curso de 

acordo com a estrutura dos 

conteúdos deste modulo 

Informações do projeto 

Entregas das atividades do modulo com perguntas de Verdadeiro e Falso, e entrega da Anamnese de um caso 

prático de diagnostico elaborado pelo formando, para respetiva avaliação, que será qualitativa e quantitativa. 

Certificado:   

Sistema de Informação e Gestão de Oferta Educativa e Formativa – SIGO e DGERT 

Material didático:  

Entrega de manual | Livros de apoio | Manual em Word em formato PDF | Programa usado nas aulas, 

Software de Astrologia Solar-Fire em parceria com a ASPAS-Associação Portuguesa de Astrologia. 

Nota: Não temos gravação de aulas de acordo com o Decreto 48/95  

Formadores:  

Na formação profissional a formadora Isabel Guimarães  com 20 anos de carreira, está homologada pelo IEFP, 

CAP e CCP, certificada internacionalmente em Consultoria Astrológica, Ética e CAP Internacional pela ISAR 

(Internacional Society for Astrological Research) - sendo a Diretora Global em Portugal, Presidente e 

Fundadora da Associação Portuguesa de Astrologia - Aspas, regida pelo Código de Ética e Deontologia 

Profissional, Diretora e Fundadora da Faces Isabel Guimarães. Mais sobre seu percurso profissional, no site da 

Faces Isabel Guimarães 

Escola certificada pela DGERT | SIGO em parceria com a Aspas-Associação Portuguesa de Astrologia, e com 

sua CEO como Diretora Global da ISAR 

 

Nota: Temos vários Astrólogos com formação certificada, como convidados para lecionar alguns módulos. 

Direito e Deveres: 

Regulamento - consulte em: https://www.facesisabelguimaraes.com/formacao-inicial-e-continua 

Favor preencher a Ficha de Inscrição, a mesma encontra-se no Formulário online da nossa página com o 

separador FORMAÇÃO ONLINE  e é automático o envio para o nosso e-mail com a respetiva documentação 

ou solicitar a mesma pelo nosso email, tutor.facesisabelguimaraes@gmail.com  

 

NIB 0033 0000 45342932271 05 – Millennium | PAYPAL ou MBWAY 

Aposte no seu futuro numa formação profissional! 

mailto:tutor.facesisabelguimaraes@gmail.com
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A Direção 

Isabel Guimarães 

Gestora e Coordenadora Pedagógica 

Ana Cláudia Marques 

 


