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O QUE É A FIBROMIALGIA 

FIBRO + MIO = fibras musculares 

 

ALGIA = dor 



O QUE É A FIBROMIALGIA 

Def. da Sociedade Brasileira para 

Estudo da Dor (SBED): 

 

O termo fibromialgia refere-se a uma 

condição dolorosa generalizada e 

crônica. É considerada uma síndrome 

porque engloba uma série de 

manifestações clínicas como dor, 

fadiga, indisposição, distúrbios do 

sono  e cefaleia crônica. 



O QUE É A FIBROMIALGIA 



O QUE É A FIBROMIALGIA 

Na visão da MTC: 

 

Excesso do Fígado + Def. Rins e Baço 
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TERRA 

METAL ÁGUA 

MADEIRA 



O QUE É A FIBROMIALGIA 
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DIAGNÓSTICO MEDICINA 

MODERNA 



DIAGNÓSTICO M.T.C. 



DIAGNÓSTICO MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA 

 Pulso: em corda; 

vazio; fino; rápido. 

 Língua: vermelha, 

flácida, com marcas 

de dentes, trêmula. 



MAGNETOTERAPIA 

É um sistema de 

tratamento através da 

aplicação de campos 

magnéticos, nas áreas 

afetadas, nas 

extremidades do 

corpo ou ainda em 

acupontos, com o 

intuito de recuperar e 

manter a saúde. 



RESUMO HISTÓRICO 

 OCIDENTE 
 

o Philippus Aureolus  

Theofrascus Paracelsus (1493 -1541) 

“o que constitui um magneto é uma força 

atrativa que está além da compreensão, mas 

que, não obstante, causa a atração do ferro e 

outras coisas, observando que a força é 

especialmente útil na cura de doenças, 

inflamações e úlceras, nas doenças dos 

intestinos e útero, em doenças internas  

e externas.” 



QUAIS TIPOS DE MAGNETOS? 

São aqueles encontrados na forma de 

minérios. São ásperos e irregulares e o 

seu poder de atração é fraco. 

IMÃ NATURAL 



QUAIS TIPOS DE MAGNETOS? 

IMÃ ARTIFICIAL 

Podemos fazer com que os corpos 

que normalmente não são ímãs se 

tornem ímãs. Os ímãs obtidos desse 

modo são chamados ímãs artificiais.  



QUAL A UNIDADE DE MEDIDA? 

Os magnetos são medidos em Gauss, 

que é a unidade de medida da 

densidade de fluxo. No entanto, para 

se medir a potência verdadeira de um 

imã, é importante também saber o 

tamanho do magneto, pois quanto 

maior ele for, maior será a energia 

magnética projetada. 



O organismo é como uma máquina. 

Cada órgão, articulação e músculo 

precisa estar em equilíbrio para que o 

conjunto funcione perfeitamente. O 

fluido que move toda essa arquitetura 

complexa é o sangue. Essencial para a 

vida, é composto de glóbulos brancos e 

vermelhos.  

SANGUE (xuè - 血) 



Os brancos são os leucócitos, o 

exército de defesa de nosso corpo. 

Os vermelhos - que contêm a 

hemoglobina - são os responsáveis 

pelo transporte de oxigênio para as 

células, além da retirada do dióxido de 

carbono. Esse é o processo de 

produção e liberação de energia do 

organismo, que precisa do mineral 

ferro para funcionar bem. 
 

 

 

(Fonte: Site do Hospital Israelita Albert Einstein) 



VIRTUDES DA MAGNETOTERAPIA 

I. Aumentar o índice de ionização nos 

líquidos orgânicos, facilitando 

melhor alimentação celular e todas 

as consequências benéficas nos 

processos bioquímicos; 

 

II. Aumentar a ionização necessária a 

maior e melhor transmissão de 

impulsos nervosos (efeitos 

biofísicos). 



VIRTUDES DA MAGNETOTERAPIA 

III. Enfim, a magnetoterapia 

restabelece a coerência nos campos 

corporais elétricos para que não haja 

ausência de informações e revitaliza 

as células, estimulando assim a força 

curativa natural do corpo. 
 

“A base da cura da doença não está na 

medicina nem nos medicamentos, mas 

na elevação da força curativa 

natural.”  Hipócrates (460-375 a.C.) 



MAGNETOS TERAPÊUTICOS 



MAGNETOS TERAPÊUTICOS 



APLICAÇÕES 

 USO EXTERNO 

o  Local: áreas dolorosas ou os 

chamados “pontos gatilhos”; 

moléstias cutâneas; 

o  Zonas Reflexas: orelhas, pés e mãos; 

o  Acupontos: nos pontos de acordo 

com as leis do Yin/Yang e os 5 

elementos. 

 USO INTERNO 

o Água 



POLARIDADE E SUAS FUNÇÕES 

 PÓLO NORTE (-) (Yin) (Azul) 

 Alívio de dores, relaxante muscular, 

inflamações, sangramentos, cistos, 

tumores, cólicas, diarréia, nos casos 

de sedação energética;  

 PÓLO SUL (+) (Yang) (Vermelho) 

  Edemas, paralisias, deficiências 

energéticas. 



TRATAMENTOS 

 Algia 

Artralgia de Joelho 



TRATAMENTOS 

 Algia 

Torcicolo/Cervicalgia 



TRATAMENTOS 

 Cicatrização 

Escara (úlcera de pressão) 



TRATAMENTOS 

 Cicatrização 

Tratamento 



TRATAMENTOS 

 Cicatrização 

Após a 1ª sessão (1 semana) 



CONTRA-INDICAÇÕES 

 Pacientes com marca-passo; 

 No abdômen de gestantes; 

 Sobre feridas abertas; 

 Na região precordial; 

 Sobre os olhos e mucosas; 

 Pólo Sul sobre tumores e 

sangramentos; 

 Pólo Norte em pacientes 

debilitados. 



A Cromoterapia é um 

sistema holístico de 

tratamento muito 

potente, sendo que 

não somente trata de 

doenças físicas, mas 

também consegue 

chegar às raízes de 

muitos problemas 

emocionais. 

CROMOTERAPIA 



Desenvolvida nos anos 70 pelo médico 

naturopata alemão Peter Mandel, a 

‘colorpuntura’ tem como filosofia a certeza 

de que a doença nada mais é do que uma 

informação incorreta na comunicação 

entre as células. Segundo a ciência, a 

comunicação intracelular é feita através de 

energia luminosa, ou seja, fótons. Assim, 

Mandel defende que a irradiação de uma 

determinada cor por estes pontos pode 

corrigir esse erro, levando à cura.  

CROMOTERAPIA 



Apesar de existir uma enorme variedade de 

tonalidades de cores, nós reagimos a sete 

cores primárias, que são aquelas utilizadas 

na Cromoterapia. A intensidade ou tom 

dessa cor é escolhida com base no paciente 

e no seu caso específico. Em geral, as cores 

quentes (vermelhos, laranjas e amarelos) 

provocam sensações de excitação e de 

energia, enquanto as cores frias (azuis, 

verdes e roxos) produzem sensações de 

relaxamento e tranquilidade.  

CROMOTERAPIA 



As cores frias são consideradas sedativas: 

Azul – Violeta - Índigo  

 

  

As cores quente são consideradas 

tonificantes: 

Vermelho - Amarelo – Laranja 

 

Neutro: Verde 

CORES FRIAS (YIN) E  

CORES QUENTES (YANG) 



Vermelho: tem um efeito excitante, estimulante e 

vitalizante, atraindo a energia. Porém, e como é a 

mais poderosa de todas as cores, deve ser utilizada 

com precaução porque se for aplicada em excesso 

pode aumentar a tensão nervosa e os níveis de 

irritabilidade. 

 

Indicações Terapêuticas: é utilizado no tratamento 

da depressão e da anemia, mas também para 

melhorar a circulação sanguínea e equilibrar a 

temperatura do corpo, sendo indicado em casos de 

paralisia. Estimula o sistema nervoso e fortalece o  

funcionamento do fígado.  

VERMELHO 



Laranja: tem um efeito alegre e antidepressivo, 

vitaliza e rejuvenesce.  

 

Indicações Terapêuticas: é utilizado no tratamento 

da depressão e no combate ao desânimo, à falta de 

energia e de força de vontade. Fortalece as 

funções mentais, estimula o sistema nervoso e 

ajuda a elevar a pressão sanguínea. É utilizado no 

tratamento de problemas respiratórios, epilepsia e 

inflamações, mas também está associado às 

glândulas suprarrenais, ou seja, ao tratamento da 

vesícula biliar ou de pedra no rim. Favorece a boa 

digestão e tem efeitos positivos no sistema 

metabólico. 

LARANJA 



Amarelo: contém energias positivas e 

inspiradoras, estimula a atividade mental, 

promovendo a criatividade, o raciocínio e o 

otimismo. No entanto, não deve ser utilizado 

isoladamente, uma vez que pode aumentar o 

nervosismo, a incerteza, assim como diminuir o 

sentido de segurança e estabilidade.  

AMARELO 



Indicações Terapêuticas: além de ajudar a 

harmonizar o sistema nervoso, é utilizado no 

tratamento de problemas digestivos, do 

reumatismo e da artrite (contribui para a 

dissolução dos depósitos de cálcio nas 

articulações). O amarelo é apontado como uma cor 

que fortalece os olhos e os ouvidos, sendo 

excelente para a pele: para cicatrizar, limpar  

e melhorar a sua textura. 

AMARELO 



Verde: promove o equilíbrio entre as energias 

positivas e negativas, incitando à harmonia e 

serenidade. Tem um efeito refrescante e 

tranquilizador; provoca a sensação de conforto e 

de bem-estar geral, ou seja, é uma cor completa, 

que abrange corpo, mente e espírito. No entanto, 

deve ser utilizado com precaução para não 

provocar desequilíbrios que podem, por sua vez, 

aumentar os níveis de insatisfação e de 

impaciência.  

 

Indicações Terapêuticas: com propriedades 

antissépticas muito eficazes, é utilizado no 

tratamento de infecções, desintoxicações, 

problemas cardíacos e circulatórios. 

VERDE 



Azul: é considerada a cor mais curativa de todas, 

devido ao seu efeito altamente relaxante, 

apaziguador e sedativo; estimula sensações de paz 

e é muito potente na devolução da clareza mental. 

 

Indicações Terapêuticas: para além de aliviar 

dores de cabeça e enxaquecas, reduz a sensação de 

angústia, tensão e medo, aliviando perturbações 

nervosas e situações de insônias. É um 

antisséptico natural, eficaz contra as dores e o 

desconforto causado por cortes e queimaduras; é 

também um anti-inflamatório, utilizado no 

tratamento de problemas associados aos olhos e à 

garganta (laringite, amigdalite, caxumba…), sendo 

ainda útil em casos de asma.  

AZUL 



Índigo: ligado às artes e à beleza, eleva a mente, 

incita aos estados de calma e de serenidade, 

estimulando ainda as energias criativas.  

 

Indicações Terapêuticas: tem efeitos analgésicos e 

calmantes, especialmente em situações de elevada 

ansiedade ou excitação, é utilizada no tratamento 

de dor generalizada, inflamações e doenças 

pulmonares. 

ÍNDIGO 



Violeta: provoca sensações de liberdade, mas 

também de equilíbrio e de estabilidade, incitando 

à meditação e à recuperação da autoestima. Sendo 

uma cor bastante potente, existem algumas 

precauções a seguir, no sentido em que o uso 

excessivo do violeta pode provocar estados 

alterados de consciência.  

VIOLETA 



Indicações Terapêuticas: eficaz para acalmar o 

sistema nervoso e no combate das neuroses, é um 

desintoxicante natural que devolve saúde às 

células e tecidos do organismo, assim como a 

energia física ao corpo. Também é utilizado no 

tratamento de problemas dermatológicos, 

nomeadamente doenças do couro cabeludo. Os 

seus poderes apaziguadores são ainda eficazes  

no tratamento de dores musculares e lombares.  

VIOLETA 



O preto e o branco são extremos opostos. O branco 

absorve e reflete todas as cores, sendo que o 

organismo reage positivamente ao branco ao 

libertar energias negativas e sensações de peso 

resultantes de doenças diversas. O preto, por sua 

vez, absorve todas as cores, mas não reflete 

nenhuma; no entanto, o preto pode ser utilizado 

em conjunto com outras cores, caso do tratamento 

de insônia: recorre-se à cor violeta que tem 

características espirituais e calmantes, mas 

também ao preto, que simboliza a noite e o 

descanso.  

PRETO E BRANCO 



  PONTOS Yuan (fonte); 

  PONTOS Ashi (dolorosos); 

  PONTOS Shu Dorsais (transporte); 

  PONTOS Mo (alarme). 

 

  Tempo de Aplicação: 30seg. à 3min. 

  Tratamento: diário se necessário. 

  Ambiente: luz baixa, silêncio ou músicas 

relaxantes e aquecido. 

  Trajes: roupas leves, cor clara – preferência 

branca ou diretamente sobre a pele. 

  Efeitos: relaxamento, sono, calma, bem-estar. 

  Reações Adversas: sonolência ou 

hiperatividade, oscilação de humor e cansaço. 

  Contraindicações: não há relatos. 

APLICAÇÃO 



PRINCIPAIS PONTOS DE 

TRATAMENTO 

 BA6/BP6 

 BA2/BP2 

 BA9/BP9 

 

 R7 

 R10 

 

 F2 

 F3 

 F8 

 VB20 

 VB21 

 VB30 

 VB34 

 

 B18 

 B20 

 B23 

 B53 

 B54 

 IG4 

 C7 

 PC6 

 Yin Tàng 

 E8 

 E36 

 IG11 



PERGUNTAS 
? 

? 
? 
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