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Histórico

 Técnica Japonesa;
 Desenvolvida por Yoshio Manaka em 1940;



Definição

 Bombeamento de Íons – Ion Pumping;
 Teoria do Acumulo de íons (K+) em lesões;
 Condução de elétrons. 



Fio Diodo



Fio Diodo

 Apresenta dois pólos: um positivo e um negativo;
 Fio diodo simples: apresenta um terminal preto

(positivo) e um vermelho (negativo);
 Fio diodo duplo vermelho: um terminal preto

(positivo) e dois vermelhos (negativo);
 Fio diodo duplo preto: um terminal vermelho

(negativo) e dois pretos (positivo).





Técnica

 É feita através de um “fio diodo” ou cobre que
permite a passagem de corrente elétrica em um só
sentido;

 Transfere elétrons de uma área do corpo de tecido
normal para onde há o acumulo de íons potássio na
área lesada ou “em deficiência”.



Como Utilizar

 Inserir uma agulha no ponto doloroso (ashi) e outra
agulha no ponto distante, e conectar o terminal
passivo (preto) no ponto ashi e o terminal ativo
(vermelho) na outra agulha inserida no ponto
distante;

 No caso de paresia e/ou parestesia deve-se inverter
a polaridade, isto é, vermelho na agulha no ponto na
área de paresia, e o preto na outra agulha no ponto
distante.



Cuidados

 Pedir ao paciente para retirar todos os metais do
corpo (anéis, brincos, etc.), roupa de tecido sintético
que acumulam cargas elétricas na superfície do
corpo que prejudicam o tratamento;

 Explicar que não há risco de sentir choque elétrico;
 Deve-se conectar o fio no corpo da agulha e não

no cabo.



Indicações

 Todos os tipos de patologias que a acupuntura trata,
pois a técnica é coadjuvante e complementar à
acupuntura;

 A técnica proporciona também um equilíbrio em
meridianos que estão em deficiência, colocando o
positivo no ponto Iú ou Iunn do meridiano em
deficiência, e o negativo em um ponto distante;

 Desequilíbrio entre hemicorpos, buscando harmonia
entre eles.



Contra-Indicações

 Não há uma contra-indicação formal, assim pode
ser utilizado em pacientes usuários de marcapassos
cardíacos, gestantes, epiléticos, etc.
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Tratamento

 Dor;
 Regulação energética entre os meridianos.
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