Curso Geral de Magnétoterapia Clínica
1º Ano – 1º e 2º Semestre
Horas Teórico / Práticas – Horas Totais do Curso – 1128 horas
PLANO CURRICULAR
1º Semestre
Módulo I
A história do Biomagnetismo.
A história do magnetismo.
O aparecimento do eletromagnetismo.
A história da Medicina Bioenergética
A Física Quântica
Módulo II
Bioenergética I
Medicina Tradicional Chinesa:
A teoria do Yin/Yang
A teoria dos meridianos
A teoria dos Chacras hindus
Pontos de acupuntura/pontos marma
Técnicas de massagem e osteoterapia I
Módulo III
Anatomia I - Osteologia / Artrologia
Citologia
Total de Horas

2º Semestre
Horas

2
2
2
4
4

4
4
8
46
112
40

24
10
262

Módulo IV
Tipos de magnetismo e a sua produção:
geomagnetismo / magnetismo gerado no
interior da terra / magnetismo fora da
terra / magnetos naturais permanentes /
magnetos
artificiais
permanentes
/
magnetos artificiais metálicos / magnetos
artificiais sintéticos / eletromagnetos.
Características dos ímanes / poder
curativo dos ímanes / polaridade de um
íman / polos e biomagnetismo / tipos de
ímanes / ações empíricas, potência e
profundidade.
Técnicas de massagem e osteoterapia II
Módulo V
Bioenergética II: Os doze meridianos
chineses / terapia dos chacras. Práticas
Módulo VI
Nutrição e alimentação: Alimentos /
nutrição e saúde / carboidratos, proteína,
gordura,
digestão,
absorção
e
metabolismo, equilíbrio energético
Módulo VII
Anatomia II - Miologia
Fisiologia I
Bioquímica
Total de Horas
Horas Creditadas Trabalho Científico

Horas

14

14

38

40

26

14
14
14
174
100

Duração das Sessões de Formação
As sessões de formação têm a duração de uma hora e quarenta minutos com um intervalo de dez minutos,
sensivelmente a meio da sessão.
Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem adotada pela nossa
instituição, estão mencionadas as horas letivas bem como as que correspondem ao trabalho científico desenvolvido
fora do contexto de sessão de formação
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Curso Geral de Magnétoterapia Clínica
2º Ano – 3º e 4º Semestre
Horas Teórico / Práticas – Horas Totais do Curso – 1128 horas
PLANO CURRICULAR
3º Semestre
Módulo VIII
Fisiologia II

Horas
14

Módulo IX
Medicina Magnética:
energia magnética, o campo magnético
da terra, o biomagnetismo do corpo
humano, energia magnética no sistema
biológico,
bioquímica
uma
função
eletroquímica, a divisão da célula um
processo
magnético,
distúrbios
geomagnéticos na função biológica,
magnetita e ADN, magnetita e o cérebro,
magnetismo e os ossos
Bioenergética II - Práticas
Módulo X
Alimentação/Nutrição II: vitaminas,
minerais, equilíbrio hídrico.
Técnicas de massagem e osteoterapia III
Módulo XI
Onda Magnética Pulsada e hipertermia I:
o bioeletromagnetismo, electricidade e
propriedades elétricas das células, função
da membrana celular, campos elétricos,
espaço intersticial, comunicação celular.
Técnica demonstrativa.
Total de Horas

16

40

18

4º Semestre
Módulo XII
Fatores importantes do biomagnetismo,
efeitos do magnetismo sobre as células,
efeitos do magnetismo sobre as plantas,
efeito do magnetismo sobre os animais,
efeito do magnetismo sobre os seres
humanos, síndrome de deficiência do
campo magnético (SDCM), excesso de
magnetismo.
Magnetoterapia: medidas e precauções,
polaridades do corpo humano, terapias
combinadas, equipamentos no mercado,
propriedades da água magnetizada sobre
os seres humanos, plantas, animais,
magnetização de outras substâncias.

Horas

8

8

Módulo XIII
Bioenergética IV: localização SPIN
(pontos acupunctura). Práticas.

18

32
Módulo XIX
Alimentação / Nutrição III: nutriterapia,
alimentação saudável, vegetariana, biovegan, macrobiótica, alcalina
16

Módulo XV
Auriculoterapia.
Técnicas de massagem e osteoterapia IV

18

8
20

136
Módulo XVI
Medicina Magnética: acupuntura de Voll,
biorresonância, magnetoterapia, terapias
combinadas.
Terapia magnética com ímãs sobre os
meridianos e corpo. Práticas / simulações
Terapia magnética com equipamentos
profissionais.
Tratamentos das patologias mais comuns
Práticas clínicas (simulações)
Bioenergética: diagnóstico
Módulo XVI
Fisiologia III
Total de Horas
Horas Creditadas Trabalho Científico

Formação em contexto de
trabalho – Estágio

12
8
4
16
8
4
24
156
100
200

Duração das Sessões de Formação
As sessões de formação têm a duração de uma hora e quarenta minutos com um intervalo de dez minutos,
sensivelmente a meio da sessão.
Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem adotada pela nossa
instituição, estão mencionadas as horas letivas bem como as que correspondem ao trabalho científico desenvolvido
fora do contexto de sessão de formação
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