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Definição





� ANTIGUIDADEANTIGUIDADEANTIGUIDADEANTIGUIDADE
� Os magnetos mais abundantes na natureza 
provem da lava que ao solidificar, prende 
partículas com o alinhamento do campo 
magnético predominante no local.magnético predominante no local.
Há milhares de anos (4000, 5000 anos ou 
mais) que os magnetos são utilizados na 
China e no Japão para fins terapêuticos. 



� Igualmente foram empregues na Índia, Egipto 
e Grécia antiga. Registos indicam o emprego 
dos imanes pelos egipcios e que Cleópatra 
usava ornamentos feitos com imanes 
naturais...naturais...
No século II antes de Cristo, registos indicam 
que o médico grego Galen [129-210] entre 
outros gregos conhecidos terá sido o 
primeiro Europeu a utilizar imanes para fins 
terapêuticos.



� Ainda nos dias de hoje no Oriente a "Magneto 
Terapia" (ou terapia magnética) é muito 
empregue, principalmente no Japão:
Também é usada na China podendo os 
magnetos serem usados pelos especialistas magnetos serem usados pelos especialistas 
de acupuntura em troca das agulhas físicas.

�



� No século XIX, mais precisamente em 1862, 
um cientista que ficou para a história pela 
descoberta da penicilina, na verdade, um dos 
seus maiores feitos ficou esquecido: a 
redescoberta das propriedades dos imanes. redescoberta das propriedades dos imanes. 
Neste ano, Louis Pasteur [1822-1895] 
publicou uma série de artigos sobre as 
experiencias que realizou utilizando 
magnetos.



� Foi Michael Faraday [1791-1837], que entrou 
para a história em 1831 com a invenção do 
Dínamo entre outras invenções na área da 
electricidade, que veio a descobrir por 
acidente que o sangue seco tinha acidente que o sangue seco tinha 
propriedades magnéticas. Registou o facto 
nos seus apontamentos mas nunca chegou a 
fazer nenhuma investigação.



� Em 1954 Linus Pauling (1901-1994), um dos 
raros cientistas a receber duas vezes um prémio 
Nobel (quimíca e paz (1962)), recebeu o prémio 
Nobel da Química pelas suas descobertas 
revolucionarias sobre o fucnionamento e 
comportamento dos compostos sanguíneos. comportamento dos compostos sanguíneos. 
Concretamente descobriu que o sangue venoso 
tem propriedades magnéticas enquanto o arterial 
é desprovido. A sua tese era muito mais vasta em 
que concluiu que o nosso sangue circula 
biomagneticamente.



� Embora tenha sido William Harvey (1587-
1657) a descobrir que o sangue tinha um 
sentido de circulação, nunca compreendeu 
como se processava. Linus Pauling analisou 
além dos iões de ferro, o comportamento dos além dos iões de ferro, o comportamento dos 
electrólitos essenciais presentes na circulação 
sanguínea (os iões cloro, sódio, cálcio, ferro, 
magnésio e potássio) ao aumentar e diminuir 
o campo magnético



� Actualmente as suas investigações e trabalho 
são continuados pela fundação "Linus Pauling 
Institute" que tem por missão a pesquisa das 
funções desempenhadas pelos 
micronutrientes, vitaminas, fitoquimicos na micronutrientes, vitaminas, fitoquimicos na 
manutenção de um excelente estado de 
saude, na prevenção e no tratamento de 
doenças.



� Na Ucrânia e Rússia, os aparelhos 
electromagnéticos pulsantes e estáticos são 
utilizados nos hospitais.
Existe uma investigação e desenvolvimento 
continuo de tecnologia magnética e continuo de tecnologia magnética e 
electromagnética.



� Nos países da antiga União Soviética qualquer 
medicina cujos os resultados são 
comprovados passa a ser uma medicina 
reconhecida e empregue pelas instituições do 
Estado. É o caso felizmente da "Magneto Estado. É o caso felizmente da "Magneto 
Terapia



� Nos Estados Unidos aonde não existia 
referencias ao emprego da "Terapia 
Magnética" até 1989, ano de inicio de 
actividade da Nikken neste País, começou a 
se generalizar a comercialização de produtos se generalizar a comercialização de produtos 
magnéticos de inúmeras fontes nos últimos 
anos.



� Arno Latske criou um magneto de polaridade 
alternada.
Ele observou que estes magnetos quando 
aplicado em áreas com dores, ocorria um 
alivio e uma recuperação mais rápida devido alivio e uma recuperação mais rápida devido 
á energização dos iões que constituem os 
electrólitos do sangue. 



� Na pratica o "efeito de halo" que é criado pelas 
linhas de fluxo magnético sobrepostas ao longo 
de uma tira é positivo sobre os vasos sanguíneos 
que passam em cima dos pólos 
positivos/negativos longitudinais. O problema é 
que a área de cobertura magnética que a área de cobertura magnética 
proporcionada por estas tiras é muito pequena 
(5% no máximo da área da tira) sendo o seu 
efeito sobre o organismo diminuto e sem eficácia 
real sobre os vasos sanguíneos que existem 
aleatoriamente em todas as direcções.



�� Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas Culturas antigas �������� práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas práticas mágicas �������� rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".rituais  "pagãos".

�� Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), Menções da  magnetita pelos gregos Homero (850 AC), AritóstelesAritóstelesAritóstelesAritóstelesAritóstelesAritóstelesAritóstelesAritósteles (384 AC) (384 AC) (384 AC) (384 AC) (384 AC) (384 AC) (384 AC) (384 AC) 
e Platão (429e Platão (429e Platão (429e Platão (429e Platão (429e Platão (429e Platão (429e Platão (429--------347 AC). 347 AC). 347 AC). 347 AC). 347 AC). 347 AC). 347 AC). 347 AC). 

�� Século II Século II Século II Século II Século II Século II Século II Século II �������� bbbbbbbbússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação ússola para a navegação –––––––– marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.marinheiros chineses.



�� PhillippusPhillippusPhillippusPhillippusPhillippusPhillippusPhillippusPhillippus AureolusAureolusAureolusAureolusAureolusAureolusAureolusAureolus TheofrascusTheofrascusTheofrascusTheofrascusTheofrascusTheofrascusTheofrascusTheofrascus ParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsus (1493(1493(1493(1493(1493(1493(1493(1493--------1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 1541), médico, 
alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico alquimista e místico suiçosuiçosuiçosuiçosuiçosuiçosuiçosuiço,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do ,  representou um grande marco na história do 
magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que magnetismo. Dizia ele que "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força "aquilo que constitui um magneto é uma força 
atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras atrativa que está acima da compreensão, pois, além de atrair o ferro e outras 
coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, coisas, esta força é especialmente útil para curar doenças, inflamações, etcetcetcetcetcetcetcetc”.”.”.”.”.”.”.”.

�� Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton Dr. Franz Anton MessmerMessmerMessmerMessmerMessmerMessmerMessmerMessmer (1734(1734(1734(1734(1734(1734(1734(1734--------1815), 1815), 1815), 1815), 1815), 1815), 1815), 1815), apartirapartirapartirapartirapartirapartirapartirapartir das idéias de das idéias de das idéias de das idéias de das idéias de das idéias de das idéias de das idéias de ParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsusParacelsus
idealizaouidealizaouidealizaouidealizaouidealizaouidealizaouidealizaouidealizaou diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no diversas técnicas e obteve resultados extraordinários no 
tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos tratamento de distúrbios menstruais, gota, paralisia, etc. Foi banidos pelos 
seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na seus colegas por charlatanismo e expulso de Paris, faleceu na SuiçaSuiçaSuiçaSuiçaSuiçaSuiçaSuiçaSuiça



◦◦ Plantas em campo magnético cresciam mais depressa e produziam  Plantas em campo magnético cresciam mais depressa e produziam  
mais hortaliças e frutosmais hortaliças e frutos

◦◦ A exposição de sementes ao  campo magnético,  acelera a germinação A exposição de sementes ao  campo magnético,  acelera a germinação 
e o crescimentoe o crescimento

◦◦ Tecidos cancerosos em ratosTecidos cancerosos em ratos

◦◦ Ovos       Ovos       
◦◦



◦◦ As plantas irrigadas com água polarizada com ambos pólos crescem de As plantas irrigadas com água polarizada com ambos pólos crescem de 
20 a 40% mais rápido que as irrigadas com água comum.20 a 40% mais rápido que as irrigadas com água comum.

◦◦ VerificouVerificou--se o teor de sódio e potássio na  urina coletada em ratos se o teor de sódio e potássio na  urina coletada em ratos 
expostos a campo magnético de 20 expostos a campo magnético de 20 quilogaussquilogauss,  o sódio aumentava de ,  o sódio aumentava de 
2.34 a 3.29 miligramas por milímetro de urina, e o potássio aumentava 2.34 a 3.29 miligramas por milímetro de urina, e o potássio aumentava 
de 9.14 a 14.59 miligramas por milímetro de urina. Isso indica que o de 9.14 a 14.59 miligramas por milímetro de urina. Isso indica que o 
magneto tem um efeito garantido sobre a glândula supramagneto tem um efeito garantido sobre a glândula supra--renal e seu renal e seu 
hormônio, a hormônio, a aldosteronaaldosterona, que regula o equilíbrio do sódio e do potássio , que regula o equilíbrio do sódio e do potássio 
magneto tem um efeito garantido sobre a glândula supramagneto tem um efeito garantido sobre a glândula supra--renal e seu renal e seu 
hormônio, a hormônio, a aldosteronaaldosterona, que regula o equilíbrio do sódio e do potássio , que regula o equilíbrio do sódio e do potássio 
no corpo.no corpo.

◦◦ Cientistas americanos descobriram que a reprodução de bactérias Cientistas americanos descobriram que a reprodução de bactérias 
poderia ser alterada sob a influência de um campo magnético.poderia ser alterada sob a influência de um campo magnético.

Pólo Norte Pólo Norte �� inibe o crescimento das bactérias.inibe o crescimento das bactérias.
Pólo Sul Pólo Sul �� estimula o crescimento dos microorganismosestimula o crescimento dos microorganismos



�� Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes Ondas magnéticas passam através dos tecidos e correntes 
secundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidassecundárias são induzidas. Quando estas correntes se . Quando estas correntes se 
chocam com as correntes magnéticas, produzem calor de chocam com as correntes magnéticas, produzem calor de chocam com as correntes magnéticas, produzem calor de chocam com as correntes magnéticas, produzem calor de 
impacto sobre elétrons nas células do corpo. O calor de impacto sobre elétrons nas células do corpo. O calor de 
impacto é muito eficiente para reduzir dores e inchaços dos impacto é muito eficiente para reduzir dores e inchaços dos 
músculos e outros tecidos.músculos e outros tecidos.



�� ..

�� O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é O movimento da hemoglobina nos vasos sangüíneos é 
acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e acelerado e são diminuídos os depósitos de cálcio e 
colesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sanguecolesterol no sangue. Outros materiais indesejáveis, . Outros materiais indesejáveis, 
aderidos à parede interna dos vasos, são dissolvidos. Isto aderidos à parede interna dos vasos, são dissolvidos. Isto 
porque o campo magnético aumenta o número de centros porque o campo magnético aumenta o número de centros porque o campo magnético aumenta o número de centros porque o campo magnético aumenta o número de centros 
de cristalização nos de cristalização nos líquenslíquens, evitando os depósitos de sais e , evitando os depósitos de sais e 
outros materiais. Como favorece a circulação sanguínea, outros materiais. Como favorece a circulação sanguínea, 
diminui a dor e a fadiga.diminui a dor e a fadiga.



�� Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente Por indução magnética é gerada uma sensível corrente 
elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em elétrica que estimula e facilita a emissão de estímulos em 
todo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervosotodo o sistema nervoso. As funções dos nervos autônomos . As funções dos nervos autônomos 
são normalizados, de maneira que os órgãos internos são normalizados, de maneira que os órgãos internos 
controlados por eles readquirem sua função adequada.controlados por eles readquirem sua função adequada.

�� É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é �� É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é É promovida a secreção dos hormônios e sua distribuição é 
facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.facilitada pelo maior grau de ionização.



�� O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o O protoplasma ionizado rejuvenesce os tecidos e ativa o 
metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes metabolismo, pois através do sangue e linfa os nutrientes 
são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.são fácil e eficientemente levados a cada célula do corpo.

�� As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e As ondas magnéticas penetram na pele, nos tecidos e 
ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à ossos, revigorando os órgãos e aumentado sua resistência à 
doença.doença.doença.doença.doença.doença.doença.doença.



� 2 Pólos  � Norte (N) Sul (S)

Métodos como descobrir o Pólo de 
um Magneto

-� Suspensão
-� Atração ou repulsão
-� Magnetômetro (-5 N, +5 S)



� Auxiliar nos tratamentos de processos 
infecciosos para inibir o crescimento 
bacteriano

� Dores agudas – para diminuir a ação das 
substâncias algógenassubstâncias algógenas

� Artrites e em todas doenças em que se 
pretende diminuir o metabolismo celular





� Acelerar a cicatrização das feridas assépticas,
� Consolidação de fraturas ósseas
� Todas as doenças debilitantes em que se 
pretende estimular o metabolismo celular



� Se baseia no conhecimento dos efeitos de 
sua polaridade

De acordo com os objetivos de tratamento� De acordo com os objetivos de tratamento

� Tudo deve depender da potência do 
magneto, do tempo de exposição e 
características de cada microrganismo



� PN � resfriamento, sedação ou dispersão, 
polaridade yin ou negativa, gira no sentido 
anti-horário, cor azul

� PS � aquecimento, tonifica ou estimula, 
polaridade yang ou positiva, gira no 
sentido horário, cor vermelho.



Tipo de 
estímulo 

Acupuntura 
recomendada 

Magnetoterapia 
Aplicada 

Pontos que devem ser  Agulha de prata ou giro Pólo norte - cor azul 

Mecanismo de Sedação e Tonificação

 

Pontos que devem ser  
Sedados 

Agulha de prata ou giro 
anti-horário 

Pólo norte - cor azul 
(Pólo Rugoso) 

Pontos que devem ser 
Tonificados 

Agulha de ouro ou giro 
no sentido horário 

Pólo sul - cor vermelha 
(Pólo Plano) 



� Prolonga a vida dos animais (PS)
� Detém o crescimento de células malignas 
(PN)
Promove o alívio da dor (PN)� Promove o alívio da dor (PN)

� Cura certas enfermidades (PS/PN)
� Acelera a cicatrização de feridas (PS)
� Acelera a consolidação de fraturas ósseas 
(PS)

� Inibe o crescimento de bactérias (PN) 



É expressa em Gauss ou densidade de fluxo que 
é uma unidade de medida.

Capacidade magnética de um determinado 
magneto atrair ou reter aproximadamente uma magneto atrair ou reter aproximadamente uma 
grama de ferro





OsOs diversosdiversos tipostipos dede magnetosmagnetos
usadosusados nana magnetoterapiamagnetoterapia::

Grande,Grande, comcom 33..000000 gaussgauss
Médio,Médio, comcom 11..500500 gaussgaussMédio,Médio, comcom 11..500500 gaussgauss
MeiaMeia lua,lua, comcom 500500 gaussgauss
Pequenos,     com       250 gaussPequenos,     com       250 gauss



� Seguros � potência < 2.500 Gauss

� Colchões e palmilhas � potência < 1.000 
GaussGauss

� > 3.000 Gauss � a exposição prolongada 
pode provocar desequilíbrio, por isso, em 
campos magnéticos muito potentes não 
deve exceder a 30 minutos, uma ou duas 
vezes por dia.



SeqüênciaSeqüência dede aplicaçãoaplicação dede pequenospequenos
magnetosmagnetos emem áreaárea ondeonde oo contatocontato diretodireto comcom
aa pelepele nãonão éé recomendávelrecomendável (ferimento,(ferimento, porpor
exemplo)exemplo) ladolado nortenorte dodo imãimã éé fixadofixado parapara
forafora nana gazegaze queque emem seguidaseguida éé fixadafixada nana pelepele..





ProblemasProblemas
dede
GargantaGargantaGargantaGarganta

CervicalgiasCervicalgias
TorcicolosTorcicolos



Aplicação Geral:Aplicação Geral:
Pé direito sobre o pólo norte e pé  esquerdo sobre o pólo sul.Pé direito sobre o pólo norte e pé  esquerdo sobre o pólo sul.



Aplicação geral  Aplicação geral  –– mão mão 
esquerda sobre o pólo esquerda sobre o pólo 
norte e pé esquerdonorte e pé esquerdo

sobre o pólo sul.sobre o pólo sul.

Aplicação geral  Aplicação geral  –– mão direita sobre mão direita sobre 
o pólo norte e pé direito sobre o pólo o pólo norte e pé direito sobre o pólo 

sul.sul.



Aplicação local Aplicação local –– magnetos médios (1.500 magnetos médios (1.500 
gauss)  para  problemas  ovarianos.  gauss)  para  problemas  ovarianos.  
Pólo Norte, 1 lado direito; pólo sul, Pólo Norte, 1 lado direito; pólo sul, 

lado esquerdo.lado esquerdo.

Aplicação local Aplicação local –– magnetos magnetos 
médios (1.500  gauss) para médios (1.500  gauss) para 

espondilite cervical. Pólo norte espondilite cervical. Pólo norte 
na área cervical e pólo sul na na área cervical e pólo sul na 
palma da mão esquerda.palma da mão esquerda.



Água MagnetizadaÁgua Magnetizada

Colocar garrafa com água Colocar garrafa com água 
sobre um magneto sobre um magneto 
grande, uma no pólo grande, uma no pólo grande, uma no pólo grande, uma no pólo 
norte e outra no pólo sul norte e outra no pólo sul 
–– após 12 horas teremos:após 12 horas teremos:
AMN e AMS.  MisturaAMN e AMS.  Mistura--se o se o 
conteúdo das duas conteúdo das duas 
garrafas para obter a garrafas para obter a 
água magnetizada.água magnetizada.



� PS � estimula o crescimento e a 
proliferação de células � não deve se usar

� PN � inibe ou destrói a proliferação de 
células e seu crescimento (principalmente células e seu crescimento (principalmente 
maligno).



TimoTimoTimoTimo
- PS durante 30 minutos � estimula a imunidade

AsmaAsmaAsmaAsma
- Def. do P � acupuntura + PS B13 e P1

Espondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braçoEspondilite lateral do braço
- PN IG11

InsôniaInsôniaInsôniaInsônia
- PN Yintang somente à noite

CãibraCãibraCãibraCãibra
- Def. xue F – PS F3, Vb 40, 



� F13 
� VC12
� VC17
� B17� B17
� VB34
� P9
� B11
� VB39



Pontos de Acupuntura Pontos de Acupuntura 
relevantes usados na relevantes usados na 

magnetoterapia:magnetoterapia:
vista de frentevista de frente



Pontos de Pontos de 
Acupuntura Acupuntura 

relevantes  na relevantes  na relevantes  na relevantes  na 
magnetoterapia:magnetoterapia:

Vista lateralVista lateral



Pontos de Pontos de 
Acupuntura Acupuntura 

relevante Usados relevante Usados 
na magnetoterapia: na magnetoterapia: na magnetoterapia: na magnetoterapia: 

Vista Posterior Vista Posterior 



� Pacientes grávidas
� Pacientes com marca-passos cardíacos
� Próximo ao globo ocular
Na cabeça� Na cabeça

� Na área do coração



� Dor de cabeça
� Exacerbação da dor
� Pruridos
� Reações alérgicas� Reações alérgicas
� Sensação de peso na cabeça
� Sonolência





EletroEletro
AcupunturaAcupunturaAcupunturaAcupuntura



ELETRO ACUPUNTURAELETRO ACUPUNTURA

DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

FormaForma dede estímuloestímulo queque consisteconsiste emem seseFormaForma dede estímuloestímulo queque consisteconsiste emem sese
estimularestimular osos acupontosacupontos porpor meiomeio dede correntecorrente elétricaelétrica
dede baixabaixa freqüênciafreqüência diretamentediretamente sobresobre osos pontospontos ouou
nívelnível dodo cabocabo dede agulhasagulhas filiformesfiliformes..



ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA PARA O ALIVIO DA DOR

-TENS

- WQ

- NKL200

-Hai Hua



WQ e TENS

� WQ � microvolts

� TENS � milivolts

� Tens convencional F    (dor aguda) 
= 200 Htz

� Tens  acupuntura  F    (dor crônica) 
= 10 a 12 Htz





WQ - Frequência

� Frequência – F = 0-100



- FREQUÊNCIA

- INTENSIDADE

- TIPOS DE CORRENTE

- CONTINUA
- INTERMITENTE
- DENSE DISPERSE







Contração Muscular

� 30 a 100 Htz

� 30 a 50 Htz � fibra branca

� 50 a 80        � fibra mista� 50 a 80        � fibra mista

� 80 a 100      � fibra vermelha

� Experiência clínica 50 Htz – ex: 
fortalecimento abdominal,  neurologia, 
etc.



Dor

Aguda (efeito paleativo) �
mecanismo da comporta

F       I

Crônica � liberação de substâncias

F      I

Frequência = Hi/Lo



Mecanismo de Ação

� Estímulo � formação reticular �
encefalina � beta endorfina 



Efeitos Interpolares (Fisiológicos).Efeitos Interpolares (Fisiológicos).

A)A) EletroforeseEletroforeseA)A) EletroforeseEletroforese
B)B) EletromoseEletromose
C)C) VasodilataçãoVasodilatação dada pelepele
D)D) EletrotonusEletrotonus



EletroforeseEletroforese:: migraçõesmigrações dede soluçõessoluções coloidais,coloidais, célulascélulas dede sangue,sangue,
bactériasbactérias ee outrasoutras célulascélulas simplessimples sãosão influênciainfluência dada correntecorrente
contínuacontínua.. AbsorçãoAbsorção ouou oposiçãooposição dede íonsíons..
íonsíons (( ++ )) migrammigram parapara (( -- )):: cataforesecataforese;;
íonsíons (( -- )) migrammigram parapara (( ++ )):: anaforeseanaforese..

EletrosmoseEletrosmose:: aa influênciainfluência dada correntecorrente sobresobre asas estruturasestruturas
membranosasmembranosas produzproduz umauma "modificação""modificação" dada águaágua contidacontida nosnosmembranosasmembranosas produzproduz umauma "modificação""modificação" dada águaágua contidacontida nosnos
tecidostecidos,, "a"a eletroendosmose"eletroendosmose"..
Assim, as células do sangue  (pH 7,35)  e  a molécula de água têm Assim, as células do sangue  (pH 7,35)  e  a molécula de água têm 
comportamento básico,  comportamento básico,  no oxigênio existe um par de elétrons que no oxigênio existe um par de elétrons que 
pode receber prótons,      comportapode receber prótons,      comporta--se como um íon positivose como um íon positivo ( + ) ( + ) 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ( ( -- ).).



VasodilataçãoVasodilatação dada pelepele:: nono jogojogo dede todastodas asas reaçõesreações químicas,químicas,
ocorreocorre liberaçãoliberação dede energiaenergia ee aumentoaumento dada temperaturatemperatura locallocal..
NaNa vizinhançavizinhança dede ambosambos osos pólospólos sese produzproduz umauma vasodilataçãovasodilatação
ativa,ativa, umauma hiperemiahiperemia (devido(devido àà estimulaçãoestimulação químicaquímica dosdos capilarescapilares
dada pele)pele).. NotaNota--sese tambémtambém queque aa hiperemiahiperemia produzidaproduzida nono pólopólo
(( -- )) éé maismais marcadamarcada queque aa dodo pólopólo (( ++ ))..(( -- )) éé maismais marcadamarcada queque aa dodo pólopólo (( ++ ))..

EletrotonusEletrotonus:: modificaçõesmodificações elétricaselétricas produzidasproduzidas nono potencialpotencial dede
repousorepouso dasdas membranasmembranas celularescelulares..
DeDe acordoacordo comcom aa polaridadepolaridade dosdos eletrodoseletrodos temostemos::

--cateletrotonuscateletrotonus:: potencialpotencial despolarizantedespolarizante catódicocatódico
negativonegativo;;
--anelectrotonusanelectrotonus:: potencialpotencial hiperpolarizante,hiperpolarizante, anódico,anódico,
positivopositivo..



ObservaçõesObservações::

�� OO TempoTempo dede aplicaçãoaplicação éé dede 2020'' aa 3030'' minutosminutos podendopodendo serser reduzido,reduzido,
sendosendo queque alémalém dasdas agulhasagulhas contamoscontamos comcom aa intensificaçãointensificação dosdos
estímulosestímulos pelapela correntecorrente.. EfeitoEfeito mecânicomecânico maismais efeitoefeito elétricoelétrico (somação)(somação)..estímulosestímulos pelapela correntecorrente.. EfeitoEfeito mecânicomecânico maismais efeitoefeito elétricoelétrico (somação)(somação)..

�� AsAs freqüênciasfreqüências baixasbaixas dede estimulaçãoestimulação sãosão sedantessedantes ee freqüênciasfreqüências
altasaltas sãosão tonificantestonificantes..

�� NormalmenteNormalmente dede 2020 aa 8080 //100100 HzHz sedante,sedante, acimaacima dede 100100 HzHz
tonificantetonificante..



Eletroacupuntura (NKL)



� Características:
Possui 8 canais de saídas (4+4);
10 teclas de memórias para 
armazenamento dos programas de 
tratamentos;
Funcionamento do tipo 
equipamento 2 em 1 com saídas 
independentes (4 + 4 saídas) ou do independentes (4 + 4 saídas) ou do 
tipo equipamento unificado (8 
saídas iguais);
Proteção contra saídas em aberto 
(evita que o paciente tenha um 
susto ao executar um programa 
caso a saída esteja ligada);



� Dois tipos de pulsos: polarizado 
(positivo/negativo) ou alternado 
(sem polaridade). 
Morfologia do pulso do tipo 
assimétrica balanceado retangular 
com exponencial invertida; 
4 tipos de formas de ondas:4 tipos de formas de ondas:
• Contínua; 
• Burst (intermitente);
• Mista (densa / dispersa);
• Avançada: permite um controle 
maior dos parâmetros da forma de 
onda;



� Largura de pulso ajustável entre 100 a 
1000 microssegundos (forma de onda 
avançada)*;
Freqüência de repetição dos estímulos de 1 
a 2500 Hz (em passos discretos);
Tempo de estímulos e de repouso 
programáveis e independentes entre 1 a 30 
segundos (TF1, TF2 e TR);
Timer de funcionamento programável entre Timer de funcionamento programável entre 
1 a 60 minutos;
Saídas implementadas com estimulação em 
fonte controlada de corrente;



� Corrente máxima de saída 
programável de 10 ou 30 
miliamperes (2 potências);
Alimentação em 110 / 220V; Alimentação em 110 / 220V; 
Funcionamento a PILHA (Opcional);
Dimensões: 18 x 21,5 x 7,2 cm.



HAI HUA-Equipamento de Audio 

frequencia



Especificações Técnicas:
� Forma de onda de saída: onda pulsante de 

audiofreqüência (aproximadamente senoidal).

� Freqüência de saída: 500 - 8.000 HzVoltagem 
máxima de saída: 80 V 40mA

� Valor de resistência de carga: 1.000 ohms

� Potência de saída: 2,6 w� Potência de saída: 2,6 w

� Dimensões: 170 x 120 x 70 mm (comprimento x 
largura x altura)

� Peso: 650 

� Temperatura de trabalho: - 10 º C até 

� 40 ºUmidade: < ou = 80%

� Intensidade magnética: > 0,2



LASERLASERLASERLASERLASERLASER
ACUPUNTURAACUPUNTURA

LASERLASER
ACUPUNTURAACUPUNTURA



LASER ACUPUNTURALASER ACUPUNTURA

DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

FormaForma dede estimulaçãoestimulação dosdos pontospontos dede
acupunturaacupuntura utilizandoutilizando aa LaserLaser dede BaixaBaixa PotênciaPotência..acupunturaacupuntura utilizandoutilizando aa LaserLaser dede BaixaBaixa PotênciaPotência..



AplicaçõesAplicações nana SaúdeSaúde::

NoNo campocampo médicomédico /fisioterápico/fisioterápico aa radiaçãoradiação laserlaser
proporcionouproporcionou inúmerosinúmeros avançosavanços.. NaNa áreaárea cirúrgica,cirúrgica, tumorestumores
atéaté entãoentão impossíveisimpossíveis dede seremserem tratadostratados atravésatravés dede técnicastécnicas
cirúrgicascirúrgicas convencionais,convencionais, foramforam viabilizadosviabilizados atravésatravés dodo usouso
dada radiaçãoradiação laserlaser..dada radiaçãoradiação laserlaser..

NoNo campocampo dasdas aplicaçõesaplicações médicas,médicas, temostemos aa atuaçãoatuação
emem::

�� AplicaçõesAplicações cirúrgicascirúrgicas;;
� � Aplicações terapêuticas.Aplicações terapêuticas.



CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE LASER
(SEGUNDO A POTÊNCIA DE EMISSÃO)

"Power"Power -- Laser"Laser"::

-- SãoSão radiaçõesradiações emitidasemitidas comcom altaalta potênciapotência;;
-- PossuiPossui umum potencialpotencial destrutivodestrutivo;;-- PossuiPossui umum potencialpotencial destrutivodestrutivo;;
-- UtilizadoUtilizado emem cirurgiascirurgias..

"Mid"Mid -- Laser"Laser"::

-- RadiaçõesRadiações dede potênciaspotências medianasmedianas;;
-- SemSem potencialpotencial destrutivodestrutivo..
Ex.: Laser de Arseneto de Gálio (ASEx.: Laser de Arseneto de Gálio (AS--Ga).Ga).



"Soft"Soft -- Laser"Laser"::

-- RadiaçõesRadiações emitidasemitidas comcom potênciaspotências baixasbaixas;;
-- TambémTambém semsem potencialpotencial destrutivodestrutivo..-- TambémTambém semsem potencialpotencial destrutivodestrutivo..

ExEx.:.: LaserLaser dede HélioHélio--NeônioNeônio (He(He--Ne)Ne)..



TIPOS DE LASER TIPOS DE LASER 
UTILIZADOS EM  ACUPUNTURAUTILIZADOS EM  ACUPUNTURA

EmEm acupunturaacupuntura sãosão utilizadosutilizados osos tipostipos dede
laserlaser semsem potencialpotencial destrutivo,destrutivo, ouou seja,seja, radiaçõesradiações
emitidasemitidas comcom potênciapotência inferiorinferior aa 11 ww..

�� LaserLaser dede HélioHélio--NeônioNeônio (He(He--Ne)Ne);;

�� LaserLaser dede ArsênioArsênio dede GálioGálio (As(As--Ga)Ga)..



�� O laser HeO laser He--Ne é obtido a partir da Ne é obtido a partir da 
estimulação de uma mescla de gases (hélio e estimulação de uma mescla de gases (hélio e 
neônio na proporção de 9:1) e possibilita neônio na proporção de 9:1) e possibilita 
uma radiação visível, com comprimento de uma radiação visível, com comprimento de 
onda de 632,8 nm, o que confere ao mesmo onda de 632,8 nm, o que confere ao mesmo onda de 632,8 nm, o que confere ao mesmo onda de 632,8 nm, o que confere ao mesmo 
a a cor vermelha.cor vermelha.







�� RegimeRegime dede emissãoemissão:: contínuocontínuo..
�� ComprimentoComprimento dede ondaonda:: 632632,,88 nmnm..
�� CorCor:: VermelhaVermelha (Visível)(Visível)..

UtilizaçãoUtilização dodo LaserLaser HeHe--NeNe::

SUAS CARACTERÍSTICASSUAS CARACTERÍSTICAS

UtilizaçãoUtilização dodo LaserLaser HeHe--NeNe::

AA radiaçãoradiação laserlaser obtidaobtida atravésatravés dada mesclamescla dede gasesgases héliohélio ee
neônioneônio sese temtem mostradomostrado comcom grandegrande poderpoder terapêuticoterapêutico tantotanto emem
lesõeslesões tidastidas comocomo superficiaissuperficiais comocomo emem lesõeslesões profundasprofundas.. Porém,Porém,
comparativamentecomparativamente aoao laserlaser AsAs--Ga,Ga, apresentaapresenta potencialpotencial terapêuticoterapêutico
maismais destacadodestacado emem lesõeslesões superficiais,superficiais, comocomo éé oo casocaso dede lesõeslesões
dermatológicas,dermatológicas, estéticasestéticas ouou emem processoprocesso dede cicatrizaçãocicatrização..



FormasFormas dede AplicaçãoAplicação::

PorPor serser visível,visível, oo laserlaser HeHe--NeNe permitepermite umum maiormaior númeronúmero dede formasformas dede
aplicaçãoaplicação quandoquando comparadocomparado aoao laserlaser AsAs--GaGa..
SãoSão elaselas::SãoSão elaselas::

AplicaçãoAplicação porpor pontualpontual::
-- AplicaçãoAplicação porpor pontospontos emem umum determinadodeterminado segmento,segmento, distânciadistância 11 cmcm
-- AplicaçãoAplicação porpor pontospontos dede AcupunturaAcupuntura..



AplicaçãoAplicação porpor zonazona:: ConsisteConsiste nana aplicação,aplicação, dede umauma sósó vez,vez, dede umauma
áreaárea maiormaior dodo queque umum pontoponto.. ParaPara isso,isso, utilizamutilizam--sese recursosrecursos comocomo
fibrafibra ópticaóptica ee lenteslentes divergentesdivergentes..

AplicaçãoAplicação porpor varreduravarredura:: ConsisteConsiste nana aplicaçãoaplicação ondeonde sese
movimenta,movimenta, àà maneiramaneira dede umum pincel,pincel, aa canetacaneta aplicadora,aplicadora, fazendofazendo
comcom queque oo pontoponto iluminadoiluminado "varra""varra" todatoda umauma regiãoregião..



"LASER DE ARSÊNIO DE GÁLIO"LASER DE ARSÊNIO DE GÁLIO
(As(As--Ga)"Ga)"

OO laserlaser AsAs--GaGa éé umauma radiaçãoradiação obtidaobtida aa partirpartir dada estimulaçãoestimulação
dede umum pontoponto dede umum diododiodo semicondutor,semicondutor, formadoformado porpor cristaiscristais dede
arsenietoarsenieto dede gálio,gálio, ee porpor issoisso tambémtambém éé chamadochamado dede laserlaser
semicondutorsemicondutor ouou laserlaser diódicodiódico..semicondutorsemicondutor ouou laserlaser diódicodiódico..



AA EmissãoEmissão nessenesse tipotipo dede laserlaser ocorreocorre dede formaforma pulsadapulsada

��RegimeRegime dede emissãoemissão:: PulsadoPulsado..

��ComprimentoComprimento dede ondaonda:: 904904 nmnm..��ComprimentoComprimento dede ondaonda:: 904904 nmnm..

��CorCor:: InfravermelhaInfravermelha (Invisível)(Invisível)



UtilizaçãoUtilização dodo LaserLaser AsAs--GaGa::

-- LesõesLesões profundasprofundas dodo tipotipo articular,articular, muscular,muscular, etcetc..

FormasFormas dede AplicaçãoAplicação::

-- AplicaçãoAplicação porpor pontospontos
-- MuitoMuito utilizadoutilizado emem AcupunturaAcupuntura..
-- DesaconselhaDesaconselha oo usouso porpor varreduravarredura



TEORIA DO BIOPLASMATEORIA DO BIOPLASMA

Colônia
Céls.

A

Colônia
Céls

B

MitoseMitose

Estimulada

Não Estimulada



ESTUDOS SOBRE A AÇÃO ESTUDOS SOBRE A AÇÃO 

DA RADIAÇÃO LASER NO PROCESSO DE DA RADIAÇÃO LASER NO PROCESSO DE 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DE RATASCICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DE RATAS

Microcospia eletrônica:Microcospia eletrônica:

� � Aumento de fibroblastos;Aumento de fibroblastos;
� � Aumento de fibras colágenas;Aumento de fibras colágenas;
� � Aumento de corpúsculos intracelulares do tipo lisossoma;Aumento de corpúsculos intracelulares do tipo lisossoma;

� � Aumento de vesícula intracelulares.Aumento de vesícula intracelulares.

Vias histoquímicas:Vias histoquímicas:

��Aumento da atividade da sucinildesdrogenase das células Aumento da atividade da sucinildesdrogenase das células 
epiteliais basais;epiteliais basais;
��Aumento das atividades da lactodesidrogenase e esterases Aumento das atividades da lactodesidrogenase e esterases 
nãonão--específicas dos fibroblastos.específicas dos fibroblastos.



PENETRAÇÃO E 
ABSORÇÃO DA

RADIAÇÃO LASER

DeveDeve--sese levarlevar emem consideraçõesconsiderações::
-- diferençasdiferenças individuaisindividuais;;
-- regiõesregiões específicasespecíficas dosdos corpocorpo;;
-- detalhesdetalhes relativosrelativos àà formaforma dede aplicaçãoaplicação::

AA quantidadequantidade dede radiaçãoradiação absorvidaabsorvida dependedepende::AA quantidadequantidade dede radiaçãoradiação absorvidaabsorvida dependedepende::
-- dada quantidadequantidade ee dada distribuiçãodistribuição dede estruturasestruturas

absorventesabsorventes (pigmentos)(pigmentos) que,que, dede pessoapessoa parapara pessoa,pessoa, sese
apresentamapresentam dede maneiramaneira ee quantidadesquantidades diferentesdiferentes;;

-- dada regiãoregião dodo corpocorpo irradiadairradiada..
ExEx:: AplicaçãoAplicação nana faceface anterioranterior dodo antebraçoantebraço ��maiormaior quantidadequantidade dede

radiaçãoradiação absorvidaabsorvida dodo queque nana regiãoregião calcâneacalcânea dada plantaplanta dodo pépé

IndivíduoIndivíduo negronegro absorveráabsorverá maiormaior quantidadequantidade dede radiação,radiação, emem

funçãofunção dada maiormaior quantidadequantidade dede pigmentospigmentos existentesexistentes..



FENÔMENOS ÓPTICOS A SEREM 
CONSIDERADOS

QuandoQuando dada incidênciaincidência dada radiaçãoradiação laserlaser sobresobre oo corpocorpo humano,humano,
certamentecertamente ocorremocorrem osos seguintesseguintes fenômenosfenômenos..

AA..ReflexãoReflexão;;

BB..TransmissãoTransmissão;;

CC..DifusãoDifusão;;CC..DifusãoDifusão;;

DD..AbsorçãoAbsorção..

AA.. TransmissãoTransmissão::

ParteParte dada radiaçãoradiação incidenteincidente ultrapassaráultrapassará asas diferentesdiferentes camadascamadas dada
pelepele..

BB.. DifusãoDifusão::

NaNa medidamedida emem queque aa radiaçãoradiação estáestá transpondotranspondo diferentesdiferentes camadas,camadas,
parteparte deladela éé retidaretida ee difundidadifundida pelospelos diferentesdiferentes estratosestratos dada pelepele..



CC.. ReflexãoReflexão::

AA parcelaparcela dede radiaçãoradiação emitidaemitida queque nãonão sofreusofreu reflexãoreflexão éé entãoentão
incorporadaincorporada pelopelo corpocorpo humanohumano emem diferentesdiferentes camadascamadas dada pelepele..

DD.. AbsorçãoAbsorção::DD.. AbsorçãoAbsorção::

AA absorçãoabsorção éé oo pontoponto dede maiormaior importânciaimportância dodo esquemaesquema
apresentadoapresentado..
ÉÉ aa absorçãoabsorção ouou oo processoprocesso dede incorporaçãoincorporação dada radiaçãoradiação laserlaser queque
determinarádeterminará seusseus efeitosefeitos e,e, portanto,portanto, devedeve--sese zelarzelar parapara queque aa maiormaior
quantidadequantidade dede radiaçãoradiação possívelpossível sejaseja absorvidaabsorvida.. ParaPara issoisso éé
importanteimportante destacardestacar::



� A incidência da radiação deve ser sempre
perpendicular, de modo a dificultar a
reflexão.
� A parte do corpo a ser irradiada deve
estar isenta de barreiras mecânicas como:estar isenta de barreiras mecânicas como:

•suor;
•cremes;
•pêlos em excesso, etc.

• Aconselha-se proceder à limpeza da região a ser 
irradiada antes da aplicação.



COMPORTAMENTO DA RADIAÇÃO LASERCOMPORTAMENTO DA RADIAÇÃO LASER

HeHe--NeNe AsAs--GaGa

                     65%                                                       65%          EPIDERME

DERME

                     17%                                                       21%       HIPODERME

82% 86%



PENETRAÇÃO DA RADIAÇÃO LASERPENETRAÇÃO DA RADIAÇÃO LASER

DentroDentro dada polêmicapolêmica oo pontoponto dede maiormaior discussãodiscussão éé aa
profundidadeprofundidade aa queque estaesta radiaçãoradiação éé capazcapaz dede chegarchegar..

AA afirmaçãoafirmação dede queque aa radiaçãoradiação dede qualquerqualquer umum delesdeles nãonão
ultrapassaultrapassa aa camadacamada muscularmuscular geragera aa dúvidadúvida quantoquanto àà formaforma dedeultrapassaultrapassa aa camadacamada muscularmuscular geragera aa dúvidadúvida quantoquanto àà formaforma dede
atuaçãoatuação emem estruturasestruturas profundasprofundas comocomo osos ossosossos..

PareceParece difícildifícil queque aa radiaçãoradiação laserlaser tenhatenha capacidadecapacidade dede
ultrapassarultrapassar aa camadacamada muscularmuscular umauma vezvez queque oo tecidotecido muscularmuscular éé
extremamenteextremamente densodenso ee tidotido comocomo oo queque impõeimpõe maiormaior resistênciaresistência àà
passagempassagem dada radiaçãoradiação..

ComoComo explicar,explicar, então,então, aa atuaçãoatuação terapêuticaterapêutica dada radiaçãoradiação
laserlaser emem lesõeslesões dodo tipotipo fraturafratura óssea?óssea?



AçãoAção ee EfeitosEfeitos::

Radiação AbsorvidaRadiação Absorvida

EFEITOS PRIMÁRIOS EFEITOS PRIMÁRIOS 
OU DIRETOSOU DIRETOS

•Efeito Bioquímico
•Efeito Bioelétrico
•Efeito Bionergético

Efeitos IndiretosEfeitos Indiretos

Efeitos Efeitos 
TerapêuticosTerapêuticos

•Estímulo à Microcirculação
•Estímulo Trófico Celular

•Efeitos Analgésico
•Efeitos Antiinflamatório
•Efeito Antiedematoso
•Efeito estimulante do 
trofismo dos Tecidos



EFEITOS PRIMÁRIOS EFEITOS PRIMÁRIOS 
OU DIRETOSOU DIRETOS

•Efeito Bioquímico
•Efeito Bioelétrico
•Efeito Bionergético

EFEITO BIOQUÍMICOEFEITO BIOQUÍMICO

Liberação de Substâncias PréLiberação de Substâncias Pré--Formadas:Formadas:

Ocorre, liberação de substâncias como a histamina, a serotonina e a Ocorre, liberação de substâncias como a histamina, a serotonina e a 

bradicinina prébradicinina pré--formadas.formadas.bradicinina prébradicinina pré--formadas.formadas.

Modificações em Reações Enzimáticas:Modificações em Reações Enzimáticas:

Proporciona modificações estimulatórias em reações enzimáticas Proporciona modificações estimulatórias em reações enzimáticas 

normais, como são a produção de normais, como são a produção de ATP e a síntese de prostaglandinas.ATP e a síntese de prostaglandinas.

Outro importante efeito bioquímico  é o Outro importante efeito bioquímico  é o aumento da "lise" de fibrinaaumento da "lise" de fibrina,  ,  

determinando importantes vantagens nos efeitos terapêuticos.determinando importantes vantagens nos efeitos terapêuticos.



EFEITOS BIOELÉTRICOEFEITOS BIOELÉTRICO

AsAs célulascélulas têmtêm seuseu interiorinterior negativonegativo emem relaçãorelação aoao seuseu
exteriorexterior.. EssaEssa diferençadiferença dede potencialpotencial devedeve--sese àà existênciaexistência dede
diferentesdiferentes concentraçõesconcentrações dede íonsíons positivospositivos ouou negativosnegativos dentrodentro ouou
forafora dada célulacélula..

AA partirpartir dada existênciaexistência dessedesse gradientegradiente elétricoelétrico ee dedeAA partirpartir dada existênciaexistência dessedesse gradientegradiente elétricoelétrico ee dede
concentração,concentração, háhá umauma tendênciatendência naturalnatural àà neutralizaçãoneutralização porpor
processoprocesso dede difusão,difusão, queque sósó nãonão sese completacompleta devidodevido àà existênciaexistência
dede umum mecanismomecanismo "bomba"bomba dede sódiosódio ee potássio"potássio"..

AA bombabomba dede sódiosódio ee potássiopotássio trabalhatrabalha constantementeconstantemente
contracontra osos gradientesgradientes elétricoselétricos ee dede concentraçãoconcentração existentesexistentes.. ParaPara
isso,isso, consomeconsome energia,energia, advindaadvinda oo ATPATP..

OO efeitoefeito bioelétricobioelétrico dodo laserlaser sese resumeresume nana manutençãomanutenção dodo
potencialpotencial dede membranamembrana..



EFEITOS BIOENERGÉTICOSEFEITOS BIOENERGÉTICOS

DizDiz respeitorespeito àà normalidadenormalidade energéticaenergética queque aa radiaçãoradiação laserlaser
proporcionaproporciona aoao bioplasmabioplasma..

DefendeDefende--sese oo aporteaporte energéticoenergético dada radiaçãoradiação laserlaser temtem aa
capacidadecapacidade dede normalizarnormalizar oo contigentecontigente energéticoenergético queque coexistecoexiste comcomcapacidadecapacidade dede normalizarnormalizar oo contigentecontigente energéticoenergético queque coexistecoexiste comcom
oo contigentecontigente físicofísico dosdos indivíduosindivíduos..

TalTal normalizaçãonormalização proporcionaráproporcionará benefíciosbenefícios terapêuticos,terapêuticos,
poispois háhá interferênciainterferência dodo contigentecontigente energéticoenergético sobresobre oo físicofísico ee vicevice--
versaversa..



ESTÍMULO À MICROCIRCULAÇÃOESTÍMULO À MICROCIRCULAÇÃO

Efeitos Efeitos 
SecundáriosSecundários

•Estímulo à Microcirculação
•Estímulo Trófico Celular

NoNo sistemasistema circulatório,circulatório, asas artériasartérias sese dividemdividem ee diminuemdiminuem
progressivamenteprogressivamente dede calibrecalibre atéaté que,que, posteriormenteposteriormente àsàs arteríolas,arteríolas,
abreabre--sese chamadachamada rederede capilarcapilar.. OsOs capilarescapilares sãosão vasosvasos dede calibrecalibre
extremamenteextremamente reduzidoreduzido ee comcom paredesparedes comcom aa espessuraespessura dede atéaté
umauma únicaúnica célulacélula.. ÉÉ nessanessa regiãoregião queque ocorremocorrem asas trocastrocas dede
nutrientesnutrientes ee restosrestos metabólicosmetabólicos..



NaNa entradaentrada dada rederede capilarcapilar existemexistem válvulas,válvulas, denominadasdenominadas

"esfincteres"esfincteres prépré--capilares"capilares" que,que, trabalhandotrabalhando alternadamente,alternadamente, abrindoabrindo

ouou fechandofechando aa passagempassagem parapara aa rederede capilar,capilar, proporcionamproporcionam

distribuiçãodistribuição dodo fluxofluxo sangüíneosangüíneo ee conseqüenteconseqüente alternânciaalternância dasdas

regiõesregiões aa seremserem irrigadasirrigadas..

ProvavelmenteProvavelmente emem decorrênciadecorrência dada açãoação dada histaminahistamina liberadaliberada
pelapela radiaçãoradiação laser,laser, ocorreocorre paralisaçãoparalisação destedeste enfincterenfincter prépré--capilarcapilar
e,e, comocomo conseqüência,conseqüência, oo fluxofluxo sangüíneosangüíneo locallocal sese vêvê aumentadoaumentado..e,e, comocomo conseqüência,conseqüência, oo fluxofluxo sangüíneosangüíneo locallocal sese vêvê aumentadoaumentado..
DeveDeve--sese ressaltarressaltar queque oo processoprocesso apresentadoapresentado nãonão sese refererefere aoao mesmomesmo

proporcionadoproporcionado pelapela administraçãoadministração dede calorcalor.. EmboraEmbora possapossa ocorrerocorrer
ligeiroligeiro aumentoaumento dede temperaturatemperatura locallocal ee atéaté hiperemiahiperemia restrita,restrita,
devedeve--sese terter emem mentemente queque esseesse fatofato decorredecorre exclusivamenteexclusivamente dodo
aumentoaumento dodo metabolismometabolismo locallocal..



OO laserlaser dede baixabaixa potênciapotência éé umum recursorecurso acalórico,acalórico, nãonão
proporcionando,proporcionando, aparentemente,aparentemente, dilataçãodilatação dede artériasartérias nemnem oo
aumentoaumento dada permeabilidadepermeabilidade dede vênulas,vênulas, comocomo ocorreocorre nana
administraçãoadministração dede calorcalor..
EsseEsse fatofato acabaacaba proporcionandoproporcionando aoao laserlaser dede baixabaixa potênciapotência condiçõescondições dede atuaratuar ememEsseEsse fatofato acabaacaba proporcionandoproporcionando aoao laserlaser dede baixabaixa potênciapotência condiçõescondições dede atuaratuar emem

algunsalguns quadrosquadros ondeonde aa administraçãoadministração dede calor,calor, superficialsuperficial ouou profundo,profundo, éé contracontra--

indicada,indicada, ouou sejaseja nana fasefase agudaaguda..



ESTÍMULO AO TROFISMO CELULARESTÍMULO AO TROFISMO CELULAR

ComCom oo aumentoaumento dada produçãoprodução dede ATP,ATP, aa velocidadevelocidade mitósicamitósica éé
aumentada,aumentada, oo queque proporciona,proporciona, emem escalaescala tecidual,tecidual, aumentoaumento nana
velocidadevelocidade dede cicatrizaçãocicatrização ee tambémtambém melhormelhor trofismotrofismo dosdos
tecidostecidos..tecidostecidos..
OO efeitoefeito aquiaqui apresentadoapresentado sintetizasintetiza asas alterações,alterações, aoao nívelnível celular,celular,
queque proporcionarãoproporcionarão efeitosefeitos terapêuticosterapêuticos relativosrelativos àà cicatrizaçãocicatrização
ee aoao trofismotrofismo emem escalaescala tecidualtecidual..



ESTÍMULO À LIBERAÇÃO DE ESTÍMULO À LIBERAÇÃO DE 
ββ--ENDORFINAENDORFINA

EstudoEstudo realizadorealizado comcom ratos,ratos, medindomedindo indiretamenteindiretamente osos níveisníveis dede ββ--
endorfina,endorfina, atravésatravés dede mediçãomedição dede níveisníveis plasmáticosplasmáticos dede prolactina,prolactina,
demonstroudemonstrou queque provavelmenteprovavelmente ocorreramocorreram maioresmaiores níveisníveis dede ββ--
endorfinaendorfina apósapós irradiaçãoirradiação dede laserlaser dede baixabaixa potênciapotência..



EVITA REDUÇÃO DE LIMIAR DE EVITA REDUÇÃO DE LIMIAR DE 
EXCITABILIDADE DOS RECEPTORES EXCITABILIDADE DOS RECEPTORES 

DOLOROSOSDOLOROSOS

NosNos processosprocessos inflamatórios,inflamatórios, oo limiarlimiar dede excitabilidadeexcitabilidade dosdos
receptoresreceptores dolorososdolorosos estãoestão reduzidos,reduzidos, proporcionandoproporcionando oo chamadochamado
quadroquadro dede "hiperalgesia""hiperalgesia" dordor nana presençapresença dede traumatrauma.. EsseEsse fatofato sese
devedeve provavelmenteprovavelmente àà açãoação dada bradicininabradicinina.. AA açãoação dada bradicininabradicinina eedevedeve provavelmenteprovavelmente àà açãoação dada bradicininabradicinina.. AA açãoação dada bradicininabradicinina ee
dada histaminahistamina éé potencializadapotencializada pelaspelas prostagladinas,prostagladinas, ouou seja,seja, seusseus
efeitos,efeitos, nana ausênciaausência dasdas prostaglandinas,prostaglandinas, sãosão reduzidosreduzidos.. UmUm dosdos
efeitosefeitos bioquímicosbioquímicos dodo laserlaser dizdiz respeitorespeito àà interferênciainterferência nana
síntesesíntese dede prostaglandinas,prostaglandinas, queque inclusiveinclusive embasaembasa seuseu efeitoefeito
antiinflamatórioantiinflamatório.. ComCom aa reduçãoredução nana síntesesíntese dede prostaglandinas,prostaglandinas,
decrescedecresce aa potencializaçãopotencialização dada bradicininabradicinina e,e, porpor conseqüência,conseqüência, oo
limiarlimiar dede excitabilidadeexcitabilidade dosdos receptoresreceptores dolorososdolorosos temtem suasua
manutençãomanutenção favorecidafavorecida..



ELIMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ALGÓGENASELIMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ALGÓGENAS

AA eliminaçãoeliminação de,de, porpor exemplo,exemplo, substânciassubstâncias ácidas,ácidas, ouou
outrasoutras conseqüentesconseqüentes dede fagocitose,fagocitose, queque sensibilizamsensibilizam osos receptoresreceptores
dolorosos,dolorosos, também,também, favorecefavorece aa analgesiaanalgesia locallocal.. DevidoDevido aoao estímuloestímulo
àà microcirculação,microcirculação, aa radiaçãoradiação laserlaser dede baixabaixa potênciapotência contribuicontribui
parapara aa eliminaçãoeliminação dessasdessas substânciassubstâncias..



EQUILÍBRIO ENERGÉTICO LOCALEQUILÍBRIO ENERGÉTICO LOCAL

OO equilíbrioequilíbrio energéticoenergético local,local, proporcionadoproporcionado pelapela açãoação dada
radiaçãoradiação laserlaser juntojunto aoao bioplasma,bioplasma, tambémtambém éé umauma dasdas formasformas dede
justificarjustificar oo efeitoefeito analgésicoanalgésico proporcionadoproporcionado porpor esseesse recursorecurso..



AA partirpartir dede qualquerqualquer lesãolesão tecidual,tecidual, sãosão liberadasliberadas
substâncias,substâncias, comocomo aa histamina,histamina, aa serotonina,serotonina, aa bradicininabradicinina e,e, entreentre
outras,outras, aa fosfolipasefosfolipase A,A, queque atuandoatuando sobresobre fosfolipídiosfosfolipídios existentes,existentes,
levamlevam àà formaçãoformação dede prostaglandinas,prostaglandinas, prostaciclinasprostaciclinas ee tromboxanotromboxano..

EmEm decorrênciadecorrência dada liberaçãoliberação dede histaminahistamina ee dede

EFEITO ANTIINFLAMATÓRIOEFEITO ANTIINFLAMATÓRIO

EmEm decorrênciadecorrência dada liberaçãoliberação dede histaminahistamina ee dede
bradicinina,bradicinina, queque sãosão potencializadaspotencializadas pelaspelas prostaglandinas,prostaglandinas,
ocorrem,ocorrem, aa sensibilizaçãosensibilização dosdos receptoresreceptores dolorosos,dolorosos, oo aumentoaumento
dada permeabilidadepermeabilidade dede vênulasvênulas ee aa dilataçãodilatação dede artériasartérias ee
arteríolasarteríolas..

ComoComo conseqüênciasconseqüências dodo aumentoaumento dada permeabilidadepermeabilidade venularvenular
ocorreocorre extravasamentoextravasamento dede plasma,plasma, formandoformando oo edemaedema..

AparentementeAparentemente oo efeitoefeito antiinflamatórioantiinflamatório dada radiaçãoradiação
laserlaser dede baixabaixa potênciapotência justificajustifica--sese aa partirpartir dosdos seguintesseguintes
pontospontos::



Interferência na Síntese de 
Prostaglandinas

ComoComo asas prostaglandinasprostaglandinas desempenhamdesempenham umum importanteimportante papelpapel
emem todatoda aa instalaçãoinstalação dodo processoprocesso inflamatórioinflamatório,, umauma interferênciainterferência
emem suasua síntesesíntese determinadetermina umauma sensívelsensível reduçãoredução nasnas alteraçõesalterações
proporcionadasproporcionadas pelapela inflamaçãoinflamação.. AA propósito,propósito, aa inibiçãoinibição dada síntesesíntese
dede prostaglandinasprostaglandinas éé oo mecanismomecanismo dede açãoação dede muitosmuitos
antiinflamatóriosantiinflamatórios nãonão--hormonaishormonais existentesexistentes..



Estímulo à MicrocirculaçãoEstímulo à Microcirculação

OO estímuloestímulo àà microcirculaçãomicrocirculação garantegarante umum eficienteeficiente aporteaporte
dede elementoselementos nutricionaisnutricionais ee defensivosdefensivos parapara aa regiãoregião lesada,lesada,
favorecendo,favorecendo, assimassim aa suasua resoluçãoresolução..

AlémAlém disso,disso, asas alteraçõesalterações emem nívelnível dede microcirculaçãomicrocirculaçãoAlémAlém disso,disso, asas alteraçõesalterações emem nívelnível dede microcirculaçãomicrocirculação
proporcionamproporcionam melhoresmelhores condiçõescondições parapara aa resoluçãoresolução dada
congestãocongestão causadacausada pelopelo extravasamentoextravasamento dede plasmaplasma..



EFEITO ANTIEDEMATOSOEFEITO ANTIEDEMATOSO

UmUm dosdos resultadosresultados dada instalaçãoinstalação dodo processoprocesso inflamatórioinflamatório éé
oo surgimentosurgimento dodo edema,edema, conseqüenteconseqüente dodo aumentoaumento dada
permeabilidadepermeabilidade dede vênulasvênulas ee dodo inevitávelinevitável extravasamentoextravasamento dede
plasmaplasma..

TalTal reaçãoreação constituiconstitui--sese numnum atoato dede defesa,defesa, visandovisando diluirdiluir ouou
mesmomesmo neutralizarneutralizar possívelpossível agenteagente agressoragressor..mesmomesmo neutralizarneutralizar possívelpossível agenteagente agressoragressor..

QuantoQuanto aoao extravasamentoextravasamento dede plasmaplasma citado,citado, aa presençapresença dodo
perinógenoperinógeno determinadetermina aa coagulaçãocoagulação dodo líquidolíquido extracelularextracelular.. OO fatofato
tambémtambém constituiconstitui--sese numanuma reaçãoreação dede defesadefesa comcom propósitopropósito dede isolarisolar
aa áreaárea lesadalesada..

Contudo,Contudo, osos fenômenosfenômenos citadoscitados proporcionamproporcionam congestãocongestão
que,que, aa grossogrosso modo,modo, dificultadificulta aa resoluçãoresolução dodo processoprocesso inflamatórioinflamatório
emem sisi..

AA açãoação antiedematosaantiedematosa dodo laserlaser dede baixabaixa potênciapotência pode,pode,
então,então, serser justificadajustificada aa partirpartir dosdos seguintesseguintes fatosfatos::



Estímulo à MicrocirculaçãoEstímulo à Microcirculação

ComCom oo estímuloestímulo àà microcirculação,microcirculação, háhá melhoresmelhores condiçõescondições
dede drenagemdrenagem dada coleçãocoleção dede plasmaplasma queque formaforma oo edemaedema..

Ação FibrinolíticaAção FibrinolíticaAção FibrinolíticaAção Fibrinolítica

AA açãoação fibrinolíticafibrinolítica dodo laserlaser dede baixabaixa potênciapotência proporcionaproporciona
resoluçãoresolução efetivaefetiva dodo isolamentoisolamento proporcionadoproporcionado pelapela coagulação,coagulação,
queque determinadetermina oo chamadochamado "edema"edema duro",duro", temtem suasua resoluçãoresolução obtidaobtida
atravésatravés dada irradiaçãoirradiação dodo laserlaser dede baixabaixa potênciapotência..



EFEITO CICATRIZANTEEFEITO CICATRIZANTE

DosDos efeitosefeitos terapêuticos,terapêuticos, oo cicatrizantecicatrizante queque maismais sese destacadestaca..
PodemPodem--sese afirmarafirmar que,que, dentredentre osos recursosrecursos físicosfísicos existentes,existentes, oo

laserlaser dede baixabaixa potênciapotência éé oo maismais eficazeficaz nono queque sese refererefere aoao estímuloestímulo àà
cicatrizaçãocicatrização..

TalTal poderpoder terapêuticoterapêutico devedeve--sese aa::

Incremento à produção ATPIncremento à produção ATP

AsAs célulascélulas ondeonde aa produçãoprodução dede ATPATP éé aumentadaaumentada têmtêm suasua
velocidadevelocidade mitósicamitósica aceleradaacelerada.. ComoComo aa radiaçãoradiação laserlaser elevaeleva osos níveisníveis
dede produçãoprodução dede ATP,ATP, elaela contribuicontribui parapara oo aumentoaumento nana velocidadevelocidade dede
divisãodivisão celularcelular..



Estímulo à MicrocirculaçãoEstímulo à Microcirculação

ComCom oo estímuloestímulo àà microcirculaçãomicrocirculação ocorreocorre aumentoaumento dodo
aporteaporte dede elementoselementos nutricionaisnutricionais.. SomandoSomando--sese esseesse fatofato aoao
aumentoaumento dada velocidadevelocidade mitósica,mitósica, aa multiplicaçãomultiplicação dede célulascélulas
tronatrona--sese extremamenteextremamente facilitadafacilitada..

Formação de Novos VasosFormação de Novos Vasos

SobSob osos efeitosefeitos dada radiaçãoradiação laser,laser, aa formaçãoformação dede novosnovos
vasosvasos aa partirpartir dosdos jájá existentesexistentes sese tornatorna acelerada,acelerada, oo queque geragera
comocomo conseqüênciaconseqüência maioresmaiores condiçõescondições parapara umauma cicatrizaçãocicatrização
rápidarápida ee esteticamenteesteticamente superiorsuperior..



DOSIMETRIA LASERDOSIMETRIA LASERDOSIMETRIA LASERDOSIMETRIA LASER



•• ÉÉ importanteimportante conhecerconhecer aa áreaárea queque seráserá aplicadaaplicada..

•• AA energiaenergia queque seráserá aplicadaaplicada emem umauma certacerta áreaárea éé medidamedida emem
joules/cmjoules/cm22 ..

•• OO tempotempo éé inversamenteinversamente proporcionalproporcional àà potencialpotencial dede emissãoemissão..•• OO tempotempo éé inversamenteinversamente proporcionalproporcional àà potencialpotencial dede emissãoemissão..

•• QuantoQuanto maiormaior aa potência,potência, menormenor éé oo tempotempo necessárionecessário parapara
aplicaraplicar umauma certacerta quantidadequantidade dede energiaenergia numanuma certacerta áreaárea..



FÓRMULA PARA CÁLCULOFÓRMULA PARA CÁLCULO
DE TEMPO DE APLICAÇÃODE TEMPO DE APLICAÇÃO

11.. SaberSaber qualqual dosedose (( J/cmJ/cm22 )) desejadeseja aplicaraplicar..

22.. ConhecerConhecer aa potênciapotência dede emissãoemissão utilizadautilizada..

33.. ConhecerConhecer oo tamanhotamanho dada áreaárea aa serser irradiadairradiada..33.. ConhecerConhecer oo tamanhotamanho dada áreaárea aa serser irradiadairradiada..

AA potênciapotência dede emissãoemissão éé umauma informaçãoinformação normalmentenormalmente
fornecidafornecida pelopelo fabricantefabricante dodo aparelhoaparelho emissoremissor..

QuandoQuando aa áreaárea éé apenasapenas umum ponto,ponto, éé fornecidofornecido pelopelo
fabricantefabricante..

QuandoQuando aa áreaárea aa serser tratadatratada éé umauma regiãoregião maiormaior queque umum
ponto,ponto, estaesta áreaárea deverádeverá serser calculadacalculada..



CALCULANDO O TEMPO DE APLICAÇÃOCALCULANDO O TEMPO DE APLICAÇÃO

T (S) = Dose desejada ( J/cm2    ) xxxx Área ( cm2   )
________________________________________

Potência (w)



POTÊNCIA DO LASER POTÊNCIA DO LASER 
ASAS--GAGA

ComoComo oo laserlaser AsAs--GaGa emiteemite emem regimeregime pulsado,pulsado, devedeve--sese
considerar,considerar, parapara efeitoefeito dede cálculo,cálculo, suasua potênciapotência médiamédia ee nãonão aa dede
picopico..

ParaPara isso,isso, éé necessárionecessário aplicaraplicar aa seguinteseguinte fórmulafórmula..

PmPm(W)(W) == PpPp (W)(W) xx ff (Hz)(Hz)

OndeOnde::

Pm=Pm= potênciapotência médiamédia -- medidamedida emem wattswatts..
PpPp == potênciapotência dede picopico -- medidamedida emem wattswatts..
TiTi == tempotempo dede duraçãoduração dede umum pulsopulso laserlaser -- medidomedido emem

segundossegundos (Normalmente(Normalmente TiTi == 200200 nsns ouou 00,,00000020000002 s)s)..
ff == númeronúmero dede pulsospulsos emem 11 segundossegundos -- medidomedido emem hertzhertz..



UnidadeUnidade dede MedidaMedida::

�� PotênciaPotência:: SempreSempre medidamedida emem wattswatts..

�� TempoTempo:: SempreSempre medidomedido emem segundossegundos..

�� ÁreaÁrea:: SempreSempre medidamedida emem cmcm22 ..

�� FreqüênciaFreqüência:: SempreSempre medidamedida emem hertzhertz..



PARÂMETROS DE DOSAGEMPARÂMETROS DE DOSAGEM

Josef CollsJosef Colls, em seu livro , em seu livro La Terapia LaserLa Terapia Laser, descreveu um , descreveu um 
esquema orientativo para critérios de doses:esquema orientativo para critérios de doses:

� � Efeito analgésicoEfeito analgésico 2 a 4 J/cm2 a 4 J/cm22..
� � Efeito antiinflamatórioEfeito antiinflamatório 1 a 3 J/cm1 a 3 J/cm22..
� � Efeito cicatrizanteEfeito cicatrizante 3 a 6 J/cm3 a 6 J/cm22..
� � Efeito circultórioEfeito circultório 1 a 3 J/cm1 a 3 J/cm22..

Esse autor, na mesma obra, se refere a diferentes níveis de Esse autor, na mesma obra, se refere a diferentes níveis de 
dosagem, de acordo com o estágio do processo inflamatório.dosagem, de acordo com o estágio do processo inflamatório.

�� Agudo Agudo Doses baixas  (1 a 3 J/cmDoses baixas  (1 a 3 J/cm22 ))
�� SubagudoSubagudo Doses médias (3 a 4 J/cmDoses médias (3 a 4 J/cm22 ))
�� Crônico Crônico Doses altas (5 a 7 J/cmDoses altas (5 a 7 J/cm22 ))

Também é considerado o caráter inibitório e o estimulatório da Também é considerado o caráter inibitório e o estimulatório da 
dosagem:dosagem:
�� Estimulatório (Tonifica) Estimulatório (Tonifica) Doses abaixo de 8 J/cmDoses abaixo de 8 J/cm22 ..
�������� Inibitório (Seda)Inibitório (Seda) Doses acima de 8 J/cmDoses acima de 8 J/cm22 ..



CRITÉRIOS DE DOSAGEM E AS CRITÉRIOS DE DOSAGEM E AS 
DIFERANÇAS INDIVIDUAISDIFERANÇAS INDIVIDUAIS



�� IndivíduosIndivíduos dede pelepele maismais escuraescura necessitamnecessitam dede dosesdoses menoresmenores

dodo queque indivíduosindivíduos dede pelepele maismais claraclara..

�� IndivíduosIndivíduos emem estadoestado nutricionalnutricional normalnormal parecemparecem necessitarnecessitar

dede dosesdoses menoresmenores queque indivíduosindivíduos malmal nutridosnutridos..

�� RegiõesRegiões dodo corpocorpo ondeonde aa epidermeepiderme éé maismais espessaespessa necessitamnecessitam

dede dosesdoses maismais elevadaselevadas dodo queque regiõesregiões dede epidermeepiderme menosmenosdede dosesdoses maismais elevadaselevadas dodo queque regiõesregiões dede epidermeepiderme menosmenos

espessaespessa..

�� OO estresseestresse determinadetermina aa necessidadenecessidade dede dosesdoses maismais elevadaselevadas..



TEMPOTEMPO--LIMITE DE TERAPIALIMITE DE TERAPIA

EvitarEvitar tempotempo superiorsuperior aa 4040 ouou 4545 minutosminutos �� devidodevidoEvitarEvitar tempotempo superiorsuperior aa 4040 ouou 4545 minutosminutos �� devidodevido
efeitoefeito fotobiolológicofotobiolológico �� contrastecontraste luminosoluminoso..



NÚMERO DE SESSÕES E NÚMERO DE SESSÕES E 
ESQUEMA DE TRATAMENTOESQUEMA DE TRATAMENTO

OO númeronúmero dede sessõessessões podepode chegarchegar aa 1515//2020 sessõessessões ouou maismais

IntercalarIntercalar asas sessõessessões –– diasdias alternadosalternadosIntercalarIntercalar asas sessõessessões –– diasdias alternadosalternados

AtéAté aa 55ªª ouou 66ªª aplicação,aplicação, resultadosresultados aoao menosmenos parciaisparciais serãoserão
percebidospercebidos.. CasoCaso issoisso nãonão ocorra,ocorra, sugeresugere--sese queque aa terapiaterapia laserlaser sejaseja
substituídasubstituída porpor outrooutro recursorecurso..

AA cadacada 1010 sessõessessões �� 1010 diasdias semsem aplicaçãoaplicação –– emem sessõessessões
intercaladasintercaladas



CONTRACONTRA--INDICAÇÕES ABSOLUTASINDICAÇÕES ABSOLUTAS

•• Irradiação sobre massas neoplásticas ou pacientes Irradiação sobre massas neoplásticas ou pacientes 

portadores de neoplasias.portadores de neoplasias.

•• Irradiação direta sobre a retina.Irradiação direta sobre a retina.

•• Irradiação sobre focos e infecção bacteriana, Irradiação sobre focos e infecção bacteriana, 

principalmente agudos, sem devido principalmente agudos, sem devido 

tratamento/acompanhamento antibioticoterápico.tratamento/acompanhamento antibioticoterápico.

•• Irradiação em gestantes.Irradiação em gestantes.



CUIDADOS E PRECAUÇÕESCUIDADOS E PRECAUÇÕES

��AA irradiaçãoirradiação emem homenshomens ouou mulheresmulheres emem fasefase produtivaprodutiva
(próximo(próximo àà regiãoregião dasdas gônodas)gônodas) ..

�� AA irradiaçãoirradiação sobresobre glândulasglândulas hipohipo ouou hiperfuncionanteshiperfuncionantes podepode�� AA irradiaçãoirradiação sobresobre glândulasglândulas hipohipo ouou hiperfuncionanteshiperfuncionantes podepode
proporcionarproporcionar reaçõesreações desconhecidasdesconhecidas e,e, possivelmente,possivelmente, perigosasperigosas..

�� PacientesPacientes submetidossubmetidos aa tratamentotratamento comcom esteróidesesteróides devemdevem terter oo
tratamentotratamento comcom radiaçãoradiação laserlaser evitadoevitado.. ExistemExistem referênciasreferências sobresobre
competiçãocompetição entreentre cortisonacortisona ee laser,laser, oo queque implicaimplica emem menormenor efeitoefeito
dada laserterapialaserterapia emem quadrosquadros dolorososdolorosos quandoquando oo tratamentotratamento
concomitanteconcomitante aa esteeste corticóidecorticóide..



�� PacientePaciente epilépticosepilépticos ouou cardiopatascardiopatas podempodem apresentarapresentar
reaçõesreações dodo tipotipo arritmaisarritmais ouou vômitosvômitos frentefrente aa umum recursorecurso novonovo
comocomo oo raioraio laserlaser..

�� OO tratamentotratamento laserlaser emem pacientepaciente sobsob tratamentotratamento comcom drogasdrogas
fotossensibilizantesfotossensibilizantes é,é, desaconselháveldesaconselhável.. AA coumarinacoumarina,, muitomuito usadausada
emem problemasproblemas vasculares,vasculares, éé fotossensibilizantefotossensibilizante ee podepode proporcionarproporcionar
dordor intensaintensa nana regiãoregião tratadatratada comcom laserlaser.. HáHá referênciasreferências sobresobredordor intensaintensa nana regiãoregião tratadatratada comcom laserlaser.. HáHá referênciasreferências sobresobre
efeitosefeitos fotossensibilizantesfotossensibilizantes quandoquando dodo usouso dede cloranfenicolcloranfenicol,, sulfassulfas ee
outrosoutros..

�� AA irradiaçãoirradiação emem mamamama devedeve serser precedidaprecedida dede exameexame parapara
certificaçàocertificaçào dede ausênciaausência dede nódulosnódulos.. AA presençapresença desses,desses, mesmosmesmos
queque benignos,benignos, desaconselhadesaconselha aa terapiaterapia..



��TerapeutaTerapeuta ee pacientepaciente devemdevem estarestar protegidosprotegidos comcom óculosóculos própriospróprios
queque proporcionemproporcionem atenuaçãoatenuação dada visibilidadevisibilidade dada radiaçãoradiação..

��AA aplicaçãoaplicação dada radiaçãoradiação laserlaser devedeve serser feitafeita emem ambienteambiente
tranqüilo,tranqüilo, comcom iluminaçãoiluminação tênuetênue.. SãoSão aconselháveisaconselháveis 55 aa 1010 minutosminutos
dede relaxamentorelaxamento antesantes dada aplicaçãoaplicação..

��AntesAntes dede iniciariniciar umum tratamentotratamento comcom raioraio laser,laser, oo pacientepaciente devedeve serser
formalmenteformalmente apresentadoapresentado aa esseesse recursorecurso.. OO termotermo laserlaser éé envolvidoenvolvido
dede umum certocerto "ar"ar dede futurismo"futurismo" que,que, muitasmuitas vezesvezes assustaassusta ououdede umum certocerto "ar"ar dede futurismo"futurismo" que,que, muitasmuitas vezesvezes assustaassusta ouou
intimidaintimida osos pacientespacientes..

NuncaNunca abraabra ouou desmontedesmonte seuseu aparelhoaparelho emissoremissor dede laserlaser.. EssesEsses
equipamentosequipamentos trabalhamtrabalham comcom tensãotensão muitomuito elevadaelevada ee sósó devemdevem serser
manipuladasmanipuladas porpor profissionaisprofissionais qualificadosqualificados parapara taltal..





� YAMAMURA, Ysao. Acupuntura Tradicional –
A Arte de Inserir. 2ªed. São Paulo: Roca, 
2001.

� BASTOS, Sohaku R C. Tratado de 
Eletroacupuntura – Perspectivas Científicas 
Teoria e Prática. Numen Editora. Rio de Teoria e Prática. Numen Editora. Rio de 
Janeiro, 1993

� INADA, Tetsuo
� FORNAZIERI, Luís Carlos
� SEA


