Você já ouviu falar da Microfisioterapia?
A Microfisioterapia é um método de prevenção, diagnostico e tratamento manual que se
utiliza de um amplo conhecimento da anatomia humana e de todos os tecidos embrionários para
identificar a causa do sintoma orgânico, ou seja, a “memória celular”, e a partir desta identificação
estimular o organismo em um processo de autocorreção.
Os fundamentos da Microfisioterapia são similares aos da Homeopatia e tem alguns
princípios básicos de atuação:
Capacidade de Auto Cura do Organismo
Sabemos que todo organismo vivo busca constantemente a homeostase, ou seja, uma
estabilidade interior que o protege em relação às agressões do meio exterior e o permite estar em
condição de equilíbrio orgânico e em estado de saúde.
Esse é um trabalho diário e silencioso do organismo que identifica o agressor-antígeno
(considerando que agressão é todo e qualquer estímulo – físico, tóxico, químico, ambiental,
emocional- que possa alterar o equilíbrio orgânico) e combate com os anticorpos produzidos a
partir desta identificação.
Memória Celular
No entanto, quando ocorrem agressões muito fortes, sejam elas físicas, emocionais,
tóxicas, químicas ou ambientais, ou que não são identificadas pelo corpo, este não consegue reagir
de maneira eficaz. Neste caso, a agressão deixa uma “cicatriz” nos tecidos, ou seja, uma memória
do acontecimento, denominada de: MEMÓRIA CELULAR.
A somatória, ou repetição destes episódios podem trazer como conseqüência dores físicas,
doenças e/ou sensação de enfraquecimento do organismo, reduzindo a capacidade orgânica e
originando as doenças e dores crônicas.
Correção
Na Microfisioterapia é realizada uma palpação pelo terapeuta e a semelhança entre o
instrumento utilizado (as mãos do fisioterapeuta) e o corpo do paciente. Neste momento o
organismo tem a oportunidade de reconhecer o antígeno-agressor, retomando a memória celular
do evento agressor, e iniciar a produção de anticorpos e todos os mecanismos de defesa
possibilitando a reprogramação e a reparação celular e a volta da vitalidade do tecido.
Princípio da Micropalpação
Na Microfisioterapia é realizada uma micropalpacão pelo terapeuta. Com esta palpação o
microfisioterapeuta busca identificar os movimentos vitais de cada tecido corporal, desde os mais
superficiais (epiderme) até os mais profundos (viscerais), sempre utilizando as duas mãos e com
diferentes tipos de palpações. O movimento vital do tecido é restabelecido e identificado pelo
terapeuta, sendo que cada palpação corresponderá a etiologias e abordagens terapêuticas
diferentes.
Assim a Microfisioterapia, consiste em encontrar a causa primária de um sintoma ou doença
e estimular a auto-cura do organismo, por meio da reprogramação celular e tecidual.
O que é necessário para a consulta?
Para a consulta é necessário que o paciente venha com roupas leves, pois os
procedimentos são realizados com o paciente vestido, deitado em uma maca e em ambiente
climatizado.
A consulta pode durar entre 45 a 90 minutos e são necessários, em média, 3 consultas, com
intervalos de 30 a 60 dias, para que o organismo tenha o seu tempo para realizar as correções. No
entanto os resultados são perceptíveis, e muitas vezes definitivos para a superação do sintoma,
desde a primeira consulta.
De forma preventiva pode-se realizar uma sessão por ano, ou a cada 6 meses, ou quando
tiver algum novo sintoma agudo.
A Microfisioterapia é um método não invasivo, que respeita os limites do organismo e,
portanto, pode ser aplicação desde o bebe até o idoso, sem contra-indicação.

Após a Microfisioterapia se orienta ao paciente descansar, ingerir liquido, especialmente
água, para hidratar as células, e respirar lenta e profundamente, para melhor oxigenação tecidual.
Esses cuidados irão facilitar o trabalho do organismo e potencializar a eficácia do método.
O que a Microfisioterapia pode tratar
A Microfisioterapia pode beneficiar a todos os indivíduos em qualquer idade, podendo ser
aplicada de forma preventiva ou curativa, sem contra-indicação.
A Microfisioterapia pode ser aplicada à transtornos orgânicos, tais como:
Dores físicas: lombalgia, ciatalgia, cervicalgia, entre outras. Traumas físicos: entorse, contusão,
luxação, entre outras.
Patologias respiratórias: bronquite, asma.
Distúrbios viscerais: constipação intestinal, azias, refluxo, entre outras.
Patologias auto-imune: artrite reumatóide, lupus eritematoso, fibromialgia
Patologias dermatológicas: alergias, dermatites
Alterações menstruais: dismenorreia, endometriose
A Microfisioterapia também pode ser aplicada aos casos de:
Depressão
Distúrbios do Sono
Síndrome do Pânico
Distúrbios Hormonais
Ansiedade, Fobias e Medos
Déficit de Atenção
Sempre se reportando aos sintomas físicos associados a tais casos.
É importante destacar que a Microfisioterapia não se opõe aos tratamentos convencionais
(medicamentos, cirurgias, terapias física ou psicológica) podendo ser empregada como um
tratamento complementar.
A Microfisioterapia pode ser empregada como um tratamento isolado ou complementar a
outras técnicas.
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