
 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº                              2019 

 

 

 

SÚMULA: Declara de utilidade pública a Associação Maria Imaculada, com sede e foro  neste 

Município. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 7  de março de 2019. 

 

 

 

 

JOSÉ ROQUE NETO 

VEREADOR 
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Assinado eletronicamente por:
-José Roque Neto,Vereador	 em 29-03-2019 às 15:22:36 (Autor)



 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº                              2019 

 

 

 

SÚMULA: Declara de utilidade pública a Associação Maria Imaculada, com sede e foro  neste 

Município. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, 

APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE 

 

 

L E I :  

 

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade a Associação Maria Imaculada,  com sede e foro 

neste Município. 
 

Parágrafo único. Essa entidade, salvo motivo devidamente justificado, deverá, até o 

dia trinta de abril de cada ano, apresentar à Secretaria Municipal de Governo relatório 

circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente. 

 

 

Art. 2º  Cessarão automaticamente os efeitos da declaração de utilidade pública caso 

essa entidade: 

 

I – deixe de cumprir a exigência contida no parágrafo único do artigo 1º desta lei; 

 

II – altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la; e 

 

III – modifique seu estatuto ou sua denominação e, dentro de trinta dias contados da 

averbação no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não o comunique ao órgão competente 

do Município. 

 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 7  de março de 2019. 

 

 

 

 

 

JOSÉ ROQUE NETO 

VEREADOR 
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Assinado eletronicamente por:
-José Roque Neto,Vereador	 em 29-03-2019 às 15:22:36 (Autor)



 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº                             2019 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

A inclusa mensagem tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 

Maria Imaculada, com sede e foro neste Município.  

 

A ASSOCIAÇÃO MARIA IMACULADA administra o centro social CASA DE 

APOIO MADRE MARIA GERTRUDES, juntamente com as Irmãs Salesianas, e também com a 

colaboração da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida KM9, Paróquia São Vicente de Paulo e 

Cáritas Diocesana.  

 

A Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes iniciou suas atividades em 13 de maio de 

2006, no bairro União da Vitória I, neste município, e até a presente data funciona no mesmo bairro, 

qual seja, União da Vitória, Rua Dos Cozinheiros, 952. 

 

A Casa surgiu pela identificação das necessidades dos moradores do Bairro Jardim 

União Da Vitória, sobretudo de mulheres e crianças na problemática do convívio familiar e social. 

Sua missão é ajudar as pessoas no seu crescimento pleno, como, humano, social e espiritual.  

 

O objetivo da associação é oferecer atividades de educação, cultura, saúde física, 

mental, cidadania, lazer e orientação sócio-familiar às famílias , grupos e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

Atualmente o centro social funciona como um local de amparo social aos moradores 

dos bairros União da Vitória, Jardim Nova Esperança e adjacências para realização de cursos de 

capacitação profissional e de suporte oferecido à conferência dos Vicentinos. 

 

 Nos seus 13 anos de efetiva atividade, a Casa de Apoio promoveu diversos 

atendimentos de forma inteiramente gratuita, inclusive cursos de capacitação profissional. A Casa 

oferece diversos cursos, dentre eles de Balé, bordado, crochê, corte e costura, francês, flauta, 

informática, inglês, leitura e redação, pintura em tecido, teclado, violão, dança de rua. 

Semanalmente, cerca de 562 pessoas frequentam a casa de apoio. 

 

 Há também outros serviços gratuitos ofertados à comunidade como corte de cabelo 

aos sábados, por exemplo. Em 2013, foi iniciado, por meio de parceria com a Cáritas, o projeto 

social de coleta e distribuição de alimentos promovido pelo SESC-PR chamado Mesa Brasil, com 

atendimento inicial a cem famílias cadastradas.  

 
A partir de 20 de abril 2014 o aluguel do imóvel vem sendo uma contribuição da 

paróquia de São Vicente de Paulo. A ajuda não é exclusiva ao aluguel mas também há a 

contribuição dos paroquianos em diversas áreas e funções. 
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Assinado eletronicamente por:
-José Roque Neto,Vereador	 em 29-03-2019 às 15:22:36 (Autor)



 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº                              2019 

 

 

 

Nesse sentido, o  título de utilidade pública é muito importante para que a associação 

possa atender às suas finalidade estatutárias, firmar convênios com o Município e com órgãos 

estaduais e federais, bem como para continuidade, aprimoramento e maior abrangência dos serviços 

prestados. 

Opotuno registar que a Casa de Apoio busca um terreno para sua sede definitiva no 

intento de dispor de um local mais adequado para promover todas as suas atividades e serviços. 

 

Seguem anexos os demais documentos necessários à tramitação e à apreciação da 

matéria. 

 

 

Diante de tais razões, solicitamos o apoio dos demais Nobres Pares. 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 7 de março de 2019. 

 

 

 

 

JOSÉ ROQUE NETO 

VEREADOR 
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Assinado eletronicamente por:
-José Roque Neto,Vereador	 em 29-03-2019 às 15:22:36 (Autor)
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CASA DE APOIO MADRE MARIA GERTRUDES 

UNIÃO DA VITÓRIA-LONDRINA, PARANA, BRASIL. 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO 2018 

DE 

IRMÃ. PUSHPAMARY SUSAIAPPAN 

SALESIANA MISSIONARIA DE MARIA IMACULADA [S.M.M. I]. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL MEDICA E DE PSIQUIÁTRICO 

ACOUNCELLEIRA PSICHIATRICO, TERAPEUTA SUJOK, AURICULAR, VENTOSA BARRA DE 

ACCESS, NOVA MEDICINA GERMANICA E BIOMAGNETISMO. 
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Introdução  

A casa de apoio Madre Maria Gertrudes é um centro social administrado pelas Irmãs Salesianas 

juntamente com a paróquia Nossa Senhora de Aparecida KM9, Paróquia são Vicente de Paulo e 

Cáritas Diocesana. A Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes iniciou suas atividades em 13 de maio 

de 2006, em uma casa alugada no interior do bairro União da Vitória 1, na cidade de Londrina. No 

entanto, houve a necessidade de mudança de endereço, assim, hoje a casa de apoio funciona no 

mesmo bairro do União da Vitória, rua Dos Cozinheiros , 952. 

 A Casa surgiu pela identificação das necessidades dos moradores do Bairro Jardim União Da Vitória, 

principalmente de mulheres e crianças nos aspectos de convívio familiar e social, assim a sua missão 

é ajudar as pessoas no seu crescimento pleno: humano, social e espiritual. A partir desse ano de 

2016 a casa estendeu seu atendimento aos bairros, Jardim Nova Esperança, Cristal e outras 

comunidades da nossa paróquia; hoje ela funciona como um  local de amparo social aos moradores 

dos bairros União da Vitória, Jardim Nova Esperança e adjacências, para realização de cursos de 

capacitação profissional e de suporte oferecido à conferência dos Vicentinos. Nesses dez anos de 

funcionamento, a Casa de Apoio realizou suas atividades de forma inteiramente gratuita, promovendo 

curso de capacitação profissional, cerca de 562 pessoas frequentam a casa de apoio semanalmente 

para turmas de Balé , bordado,  crochê ,corte e  costura, francês, flauta, informática , inglês, leitura e 

redação, pintura em tecido, teclado, violão, dança de rua,entre outros. Há também serviços gratuitos 

ofertados a comunidade como corte de cabelo aos sábados por exemplo. Em 2013, foi iniciada por 

meio de parceria com a Cáritas, o projeto social de coleta e distribuição de alimentos promovido pelo 

SESC-PR, chamada Mesa Brasil, com atendimento inicial a cem famílias cadastradas. A partir de 20 

de abril 2014, o aluguel do imóvel vem sendo uma contribuição da paróquia de São Vicente de Paulo, 

a  ajuda não é exclusiva ao aluguel mas também a contribuição dos paroquianos em diversas áreas e 

funções. Em 2016, os paroquianos deram um amplo apoio a instituição com: 1. Alimentação saudável 

e yoga 2. Atendimento psicológico 3. Fotografia 4. Curso de inglês 5. Informática 6. Francês 7. 

Teclado 8. Bijuterias 9. Arrecadação de cestas básicas, providenciam refresco e leite para crianças e 

pessoas que são atendidas nos cursos (21 cursos no total) ; 10 . Orientação de gestantes; 

Assistência com documentação, organização do programa do mês e preparação de futuros projetos 

da casa de apoio; 12. Bazar beneficente, ajuda na arrecadação de doações e organização.  Ainda 

fornecem apoio various terapias para saúde mental como  a Sujok Terapia e aconselhamento 

psichiatrico aurícula terapia biomagnetico medico terapia floral,massa terapia Reike quick massagem   

barra de Access entre outros trabalhos com a Irmã coordenadora.  

CASA DE APOIO MADRE MARIA GERTRUDES  

OBJETIVO: 

Oferecer atividades de educação, cultura, saúde, saúde mental, cidadania, lazer e orientação  sócio familiar  às 

famílias , grupos, e pessoas em situação de vulnerabilidade social,  especialmente idosos,  mulheres , 

adolescentes e crianças residentes no território paroquial.  

ESPECÍFICOS:  

 Oferecer treinamento de capacitação profissional, visando a geração de trabalho e renda familiar. 

 Propor e celebrar parcerias com instâncias governamentais no sentido de oferecer serviços sócio-

assistenciais voltados à promoção de políticas de saúde ,trabalho, educação ,cultura, assistência social e 

outras que se mostrarem necessárias. 

 Realizar atividades de prevenção de doenças físicas, mentais, e psicológicas. 

 Realizar formações para o exercício da cidadania. 
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 Motivar por meio de atividades, projetos e programas, o desenvolvimento e valorização pessoal com 

foco para educação e cultura, visando a ampliação de suas potencialidades, formas de expressão, 

socialização e desenvolvimento psicossocial. 

 Promover ações que visem à valorização familiar, cultural, e a organização comunitária do seu 

território. 

 Realizar em conjunto com o público alvo, ações de vigilância social em seu território, buscando 

identificar situações de quebra de direitos, denunciando suas vulnerabilidades, anunciando as 

potencialidades e propostas de intervenção.   

Atividades e programação 

SEGUNDA-FEIRA 

- 14h00às 15H00 – Yoga  

- 15h00 às 16h00 – Reforço Escolar  

- 15h00 às 17h00 – Corte e Costura 

- 16h30 às 17h30 – Bateria 

TERÇA–FEIRA  

- 14h00 às 16h30 - Crochê  

- 14h00 às 16h30- Pintura  

- 14h00 às 17h – Informática 

-  14h00 às 17h Artes Manuais  e  pastoral da criança 

QUARTA-FEIRA  

- 14h00 às 16h00      - Manicure e Pedicure 

- 14h00 às 15h00      – Inglês crianças e adolescentes  

-16h00ás 17h00        - Reforço Escolar 

-- 14h30 às 15h30     – Oficinas de Roda de Leitura 

 -- 14h00ás 17 h00      -CORTE DE CABELO 

QUINTA-FEIRA 

- 09h00 às 10h00        – Reforço Escolar  

- 14h00 às 16h30        - Crochê 

- 14h00 às 16h30        – Pintura 

-14h00 as 15hoo          - Atendimento psicóloga 

- 14h00  às 17h           – Teatro 
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SEXTA-FEIRA 

- 14h00 ás 15h       – Francês 

-14-h00ás 15h         -    Violin 

- 15h00 às 16h          – Informática 

- 15h00 às 17h        – Teclado 

- 16h00 às 17h       – Desenho 

- 15h00 às 17h       – Informática (VIVA VIDA) 

- 14h00ás 17h        - Redação português /consulta Dentista 

-14 h00ás 17h       -3ra sexta atendimento do Padre na seguida santa missa. 

SÁBADOS 

- 09h00 às 10h          - Catequese 

- 09h00 às 09h40       - Violão (adultos) 

- 10h às 11h              – Flauta 

- 10h20 às 11h00       – Violão (crianças) 

- 14h00 às 15h00       – Ballet e arte para as crianças  

- 10h às 11h              – coral 

 

- 15h às 17h                – Atendimento Psicológico; 

- 15h30 ás 16h30         - Capoeira 

- 14h00 às 15h00        - Regularização de Casamentos  

- 14h30 às 15h30        – Inglês – crianças/ adolescentes/ adultos. 

-14h00 ás 16h            - informática 

- 15h30 às 17h00       – Atendimento Psicológico  

MAQUIAGEM             - 2º sábado de cada mês das 14h30 às 17h30. 

- 2ª a Sábado das 9h às 17h - Aconselhamento Psiquiátrico, Sujok Terapia, Massoterapia; 

Auriculoterapia, Terapia Floral, Tabagismo e Biomagnetismo; e encaminhamento psiquiátrico. 

- 14h às 16h30             - BAZAR  todos os sábados 

COACHING / AA GROUPO, TABAGISMO/THETHA HEALING – dias e horários agendados. 

 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES – CASA DE APOIO MADRE MARIA GERTRUDES 

 Rua dos Cozinheiros, nº 952 fone (43) 33410342 madremariagertrudes@ gmail.com,998637231. 
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Ainda temos: 

 Reunião da Comissão da casa de apoio todo mês. 

 Reunião da Caritas paroquial todo mês. 

 Palestras segundo Calendário. 

 Celebrações com as  crianças (Páscoa, Dia das Crianças, Natal)).  

 Formação espiritual para as crianças e adultos.  Celebração Eucarística toda  

terceira sexta- feira do mês.  

 Celebração do dia das mães.  

 Atendimentos  familiares com cestas básicas, roupas, móveis e outros.  

Para continuidade, aprimoramento e maior abrangência dos serviços prestados a 

comunidade, a Casa de Apoio busca um terreno para sede definitiva onde se possa  ter 

um local adequado para todas atividades ofertadas pela instituição.  serviços na área de 

saúde e as atividades educacionais e  saúde mental  com medicinal alternativas e demais 

atividades na sede do  União da Vitória.  

Presente sede esta na venda seria bom se nos comprarmos e no futuro essa casa seria,centro 

de terapia integrativa.como consaquimos espaço para trabalhar com moradores da Rua no 

bairro Villa recreio podia entender o trabalho com moradores da rua com plantação de ervas 

medicinais ,horta comunitário e plantas os flores para que eles trabalham e ganhar a renda e 

terão uma vida digna com moradia. 

 

 
Beneficentes da casa de apoio Madre Maria Gertrudes 2018 

A Curso de capacitação. 

B Parcerias das instituições/Igrejas 

C Curso de espiritualidade 

D Terapia  integrativa 

E Cursos beneficiados pela casa de apoio- FORMAÇAO 

F      Palestras 

G Entidades beneficiadas por casa de apoio 
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H Cestas básicas/     Alimentos perecíveis . 

I Doações; 

 

A Curso de capacitação.  

1 Corte costura                             -Segunda-Feira 100 

2 Bateria                                       - Segunda-Feira 150 

3 Yoga                                          -Segunda-Feira 180 

4 Reforço escolar                          -Segunda/quarta 80 

5 Artes manuais                            -Segunda feira 10 

6 Crochê                                        -Terça/quinta feiras 300 

7 Pintura                                        -Terça/quinta feiras 200 

8 Inglês                                          -quarta/sábado 126 

9 Pedicure/Manicure                      -Quarta-feira 35 

10 Corte Cabelo                               - Quarta –Feira 40 

11 Hip-hop dança de Rua  / Teatro               -quinta 90 

12 Atendimento psicólogo               -Quinta/sexta/sábado 200 

13 Frances                                      - sexta-feira 150 

14 Teclado                                      - sexta-feira 170 

15 Violino                                       - sexta-feira 140 

16 Atendimento do padre                -3ª sexta - feira do mês 6 

17 Violão                                         -sábado 400 

18 Flauta                                          -sábado 78 

19 Coral/Musicalização                   -sábado 40 

20 Informática                                  -sábado 354 

21 Capoeira                                      -sábado 150 

22 Bale                                               -sábado 40 

23 Maquiagem                                     -sábado 80 

Outra atividade 

25 Biblioteca 50 

26 Visitantes 95 

27 Bazar                                           - todos os sábados 700 
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28 Corrente de bem- colégio universitário. Lar. Monte Carmelo 

Bale e empreendedorismo com adolescentes 

400 

 

B Parcerias das instituições/e das Igrejas (FAS) -Dom Geremias  Steinmetz 

Com Irmãs salesianas missionárias de Maria Imaculada (SMMI) 

 

1 Igreja Nossa senhora da Aparecida km9 

                       -Padre.  José Cristiano Bento dos santos 

Rs 155/mês 

2 Igreja São Vicente de Paulo e Pastoral de escuta 

                        -Padre. Romão Antônio Martini Martins 

Rs 1000/mês 

3 Paróquia Nossa senhora Auxiliadora e CARITAS 

                    -Padre. Vandemir  Alberto Araujo 

RS 5000 /ano projeto,bazar 

roupas e 

panetones,presentes para as 

crianças etc 

4  Santuário de Nossa senhora Aparecida (Villa Nova) 

                          - Padre. Jorge Guillermo Arias Santisteban 

Rs 1000/mês 

5 Paróquia Imaculada  Conceição e Vicentinos Cestas 2/mês 

6 Paróquia sagrado coração de Jesus (Catedral) 

- Padres José Rafael Solano Duran /Dirceu Junior dos Reis 

Premio 

7 -Paróquia coração de Maria-Vicentinos (Vera Josué)  Prêmios ,cadeira cama para 

doentes e Dentista 

8 Instituto união vitoria -Lídia  Alimentos e livros 

9 Luminária /NMG 

– Cínara/ Dr. Alan Borges-Nova Medicina Germânica (NMG)                

 Curso capacitação 

10 Associação Divina misericórdia       Biomagnetismo medico  

11 Associação de pôs natal-  Enxoval 

12 Colégio universitário com monte Carmelo corrente de bem  Bale e empreendedorismo 

com adolescentes 

13 Comunicação e divulgação sobre atividades da casa de apoio PASCUM- TV TAROBÁ 

14 Caminhetes ,os carros para carregar doações Jose Carlos ,José 

moares,Denise e Beti julio 
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15 Casa o espaço foi doada para atividades da casa de apoio Madre 

Maria Gertrudes por dona Rosicleia.  

Na Rua vereador Manuel 

Branca 91. Na vila recreio 

 

 

 

 

 

D.THERAPIAS  INTEGRATIVAS 

-Á Promover a`` SUADE MENTAL COM TERAPIAS” 

1 Aconselhamento psiquiátrico 700 

2 Terapia Sujok 700 

3 Terapia Auricular 550 

4 Terapia Biomagnetismo medica 650 

5 Terapia Ventosa 268 

6 Terapia Floral 699 

7 Quick massagem 700 

8 Nova medicina Germânica 50 

9 Meditação de sorriso 700 

10 Tabagismo 50 

11 Alongamento 687 

12 Encaminhamento psichiaria e dentista - (Igreja coração de Maria) 10 

                                                        C. Curso de espiritualidade. 

1 Catequese- Criança 10 

Batismo da criança 

(casa de apoio Madre Maria Gertrudes). 

1 

2 Catequese adulta 5 

/Legalização do casamento 

 Casamento na casa de são Francisco de Sales 

1 

Casal 

3 Santa missa ,Na casa de apoio/ Na  casa são Francisco de Sales e na terreno da cerâmica 

3ª sexta feira do mês 

600 
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13 Encaminhamento Alcoólico Anônimo 19 

14 Encaminhamento Amor Exigêncy 10 casal 

15 Visitas domiciliar Cada de manha 

 Total 5753 

 

 

E. Cursos beneficiados  pela casa de apoio- FORMAÇAO 2018 

S.no Nomes dos cursos  

1 Amor exigências 2 

2 Horta orgânica 1 

3 Biomagnetismo medico 2 

4 Ventosa terapia 1 

5 Nova medicina germânica 1 

6 Barra de Access palestra 2 

 Total 9 

 

 

 

 

F.Palestras/e os programas mensal-2018 

Mês Data S.no Atividades Beneficentes 

Março      

10/03/2018 

 

 

 

1. 

 

 

 

 Abertura de atividades-2018 com santa missa, 

acolhida do Padre Romão e agradecimento para 

padre Rafael. 

 Celebração de dia Internacional das mulheres. 

 Palestra sobre ‘como lidar estresse no dia a dia’-

por Emiliana Psicóloga. 

 O terço com os voluntários e os beneficentes 

 

 

 

100 

 16/03/2018 2. KAIROS- Canção Nova Paróquia são Vicente de Paulo. 

Tema; Mulheres, segundo coração de Jesus. 

9 

 20/03/2018 3. Bio magnetismo atendimento comunitário- casa de apoio 

pela Associação de Divina providencia. 

25 

Abril     

 14/04/2018 4 Oficina: Agra ecologia 68 
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Pra que chá? -Danielle Gasparinho Prado 

 14/04/2018 5 Santa missa e o primeiro atendimento espiritual do 

Pároco na casa de apoio e o reunião sobre o terreno. 

15 

Maio     

 12/05/2018 6 Grande Bazar no Km9 80 

 19/05/2018 7  Comemoração de Dia das Mães com o Terço e 

Sorteio da Bíblia 

40 

 19/05/2018 8  Oficina de horta orgânica 80 

 19/05/2018 9  A santa missa com consagração do terreno 150 

 19/05/2018 10  O Sorteio da Rifá com quatro brindes 250 

 26/05/2018 11              A visita do Bispo Dom Geremias. 1 

 30/05/2018 12 Reunião da pastoral da criança para ter continuidade 15 

Julho     

 17/07/2018 13 Distribuição dos alimentos 40 

Agosto     

 01/08/2018 14 Reunião de segundo chá bingo 10 

 04/08/2018 15 Reunião de segundo chá bingo 10 

 08/08/2018 16 Agra Ecologia - oficina 3ª  20 

 15/08/2018 17 Reunião de segundo chá bingo 10 

 15/08/2018 18 Preparação de multimistura 5 

Outubro     

 03/10/2018   19 Segunda bingo - São Vicente de Paulo,pastoral de escuta 500 

 11/10; 2018   20 Visita e repouso da Nossa senhora da Aparecida km9 50 

 13/10/2018   21 Comemoração de Dia das Crianças  

-Apresentação de bom pastor com pappet show e 

distribuição dos binqueidos. 

200 

Novembro     

   22 Retiro dos voluntários da casa de apoio,  pregado por 

padre Cristiano e santa missa presidida por Dom 

Geramias -local Chácara Rua messias Andrade 70 usina 

três boca (Flora) 

100 

Dezembro     

  08/12/2018   23  Comemoração de Natal e Ano Novo 2019. 600 

 Missa de enceramento com ação de graças  

 Batismo  uma criança  

150 

 Casamento um casal 
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 Entrega de certificado de curso 60 

 Entrega presente de natal para as crianças  

               e    confraternização 

300 

 Entregou os panetones para os voluntários     

e benfeitores da casa de apoio 

120 

Total    3020 

 

                                                             G. Entidades beneficiadas por casa de apoio. 
1 Escola Oswaldo Cruz Atendimento psicóloga e terapia integrativa com 

ocupacional terapia – cursos segundo a interesse clientes 

2 Escola Thiago Terra Atendimento psicóloga e terapia integrativa com 

ocupacional terapia – cursos segundo a interesse clientes 
3 CRAS-prefeitura do município de 

Londrina centro de referencia de 

assistência social região sul A 

Encaminhamento.para psicoterapêutico.Atendimento 

psicóloga e terapia integrativa com ocupacional terapia – 

cursos segundo a interesse clientes 
4 Instituto união vitoria  Terapia e atendimento psicóloga 

5 Rede da comunidade e outras 

paróquias 

Terapia com atendimento psicóloga 

    6 Outro estado e pais Tela aconselhamento e terapia com cura distãncia 

 

                           H   .Cestas básicas/     Alimentos perecíveis 
1 Cestas 98 

     2 Alimentos perecíveis 500 

 
Total         598 

 

I Doações;  

1 Roupas para moradores da rua sítios, moradores do bairro. 7330 pesas 

2 Gás 4 

3 Geladeiras 2 
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4 Berços 2 

5 Cadeiras /mesas 5 

6 Colchões 3 

7 Bringeidos 500 

8 Remédios 25 

9 Enxoval 16 kit 

10 Fogão 2 

11 Panelas/pratos /copos 150 

12 Cobertores 
150 

                  

                                                                     Irmã Pushpamary susaaiappan 

           Coordinadora da casa de apoio Madre Maria Gertrudes. 

                                                União da vitória 1.Rua dos cozinheiros 952 

                                                        33410342/998637231. 
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Anexo 
 

RELATORIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PUSHPA MARY SUSAIAPPAN 

 

 

 

BIOMAGNETISMO 

 

                                        

Relatório do estágio supervisionado, apresentado 

para a conclusão da carga horária do curso 

BIOMAGNETISMO ao SINABIO - Sindicato 

Nacional dos Terapeutas do Biomagnetismo, sob 

a supervisão das terapeutas: Marly Ribeiro dos 

Santos Pupim, Maria Inêz Marques da Silva e Lia 

Margarete Brunetta.                                                                  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade as condições de vida, geralmente, privam os seres 

humanos da exposição necessária, regular e benéfica ao campo eletromagnético da 

Terra. Sabemos que o nosso corpo possui uma corrente de energia e, que existem 

campos magnéticos equilibrados. Devido à ausência de contato a natureza decorre 

doenças causadas pela “alergia”, ou seja, a perda do potencial de força curativa natural 

dos organismos. 

A saúde depende do pH tissular e celular, que deve permanecer 

próximo dos valores de neutralidade, em torno de 7; que podem ser detectados e 

ajustados por meio de campos magnéticos de média intensidade, o conceito de “o par 

Biomagnético”,  segundo Duran, 2015
1
. 

Segundo o Terapeuta João Carlos Magalhães, quando há uma doença, 

a rede de energia magnética se decompõe e a descompensarão ocorre nesses campos 

magnéticos. Obviamente, há uma mudança no composto eletrolítico que gera uma 

variação na direção do campo magnético, produzindo uma polarização positiva ou 

negativa do órgão ou órgãos onde ocorre a anomalia biológica e, portanto uma mudança 

no pH (Potencial Hidrogeniônico)
2
. 

Utilizado há milénios, mas somente no final do século XX 

pesquisadores debruçaram-se ao estudo e à utilização da técnica do Biomagnetismo, 

para fins medicinais. 

Logo, neste trabalho, serão apresentados relatos de experiências 

realizados na cidade de Londrina – PR, durante o Estágio Supervisionado, requisito 

                                                           
1
 DURÁN, Isaac Góiz. Apostila: O par biomagnético . In: “El par Biomagnetico” – Editado em 2004 por 

Medicinas Alternativas y Reabilitacion, S.A De C. V México – DF – Maio 2015. 

2
 ARROY, Dr. Pe. Elias. Apostila: 120 pares biomagnético. 
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necessário formação do Curso de Biomagnetismo, ministrado pelo médico e Padre Dr. 

Elias Arroyo Román, no período de 13 a 17 de novembro de 2017, totalizando 60 horas 

no horário das 8h às 22h30. 

Foi abordado nesta capacitação, à origem e a base da aplicação da 

Terapia Biomagnética, através de imãs a partir desse conhecimento, buscou-se como 

objetivo geral utilizar o Biomagnetismo, dentro da modalidades de terapias integrativas 

e complimentares, como uma técnica para identificar as Patologias, a prevenção 

necessária, a fim de realizar o tratamento adequado, equilibrando o pH do indivíduo 

(Potencial hidrogeniônico), visando o restabelecimento da saúde e o equilíbrio do Ser 

Humano e, especificamente, identificar através dos Imãs, a ocorrência de determinadas 

patologias; bem como constatar as patologias passíveis de tratamento, através da 

Terapia do Biomagnetismo. 

Em 20/03/2018, deu-se início ao estágio supervisionado de 120 horas, 

com objetivo de se familiarizar e desenvolver a técnica do Biomagnetismo, tratando 

pessoas com as mais diversas patologias, visando obter a melhoria da saúde física, 

psíquica, mental, emocional e a qualidade de vida dos “bioacolhidos”. 

Durante a realização do estágio, ao término de cada dia, eram feitos os 

relatórios dos bioacolhidos atendidos, nos quais eram registrados os pontos aferidos, 

como também os microrganismos encontrados. Eram destacados os mais severos, que 

estariam afetando a saúde dos bio acolhidos, para posterior e devido acompanhamento. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar o Biomagnetismo, dentro das modalidades de terapias 

integrarivas e complementares, como uma técnica para identificar as Patologias, a 

prevenção necessária, a fim de realizar o tratamento adequado, equilibrando o pH do 

indivíduo (Potencial hidrogeniônico), visando o restabelecimento da saúde e o 

equilíbrio do Ser Humano. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

-  Identificar através dos Imãs, a ocorrência de determinadas 

patologias; 

- Constatar as patologias passíveis de tratamento, através da Terapia 

do Biomagnetismo; 
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3.REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Biomagnetismo 

 

É uma técnica que possibilita o equilíbrio do pH (Potencial 

hidrogeniônico) do organismo, através da utilização de imãs em pontos específicos do 

corpo, visando equilibrar o pH do bio acolhido, e consequentemente deixar o organismo 

inadequado para permanência de microrganismos patogênicos, combatendo assim a 

bactérias, fungos, vírus e parasitas, que causam as diferentes patologias nos seres 

humanos
3
. 

A técnica do Biomagnetismo foi descoberta pelo médico mexicano, 

Dr. Isaac Goiz Duran, na década de 1980. Ele concluiu que, para cada doença há um par 

biomagnético específico correspondente. A cura ocorre como consequência da aplicação 

do par biomagnético, e que equilibra os órgãos, glândulas, nervos, através da colocação 

dos imãs por cerca de 20 minutos. Assim, com pH equilibrado, ou seja variando em 

torno de 7,  da escala de 0 a 10, ocorrerá o restabelecimento do equilíbrio físico, mental 

e emocional do bio acolhido(DURÁN, 1998). 

O Biomagnetismo não causa nenhum efeito colateral, visto que os 

imãs são colocados sobre o corpo do bio acolhido, sem a utilização de máquinas e/ou 

procedimentos invasivos, é totalmente inodor.  

Pode ser aplicado em indivíduos de todas as idades, exceto em 

grávidas e pacientes com marcapasso, e ainda aqueles que receberam quimioterapia ou 

radioterapia. Cada sessão dura cerca de uma hora, onde se faz o rastreio com os imãs, 

que são colocados por 15 minutos sobre cada local requerido. Geralmente, com poucas 

sessões se consegue o equilíbrio normal do corpo.  

O biomagnetismo também é usado para prevenir doenças, pois uma 

vez equilibrado o pH do corpo, nota-se a ausência de microrganismos patogênicos 

(vírus, bactérias, fungos, parasitas) causadores de doenças. 

Em 2003, foram propostos sete grupos de pares Biomagnéticos; 

1. Pares regulares: que agrupam as patologias comuns suportadas por 

uma só entidade microbiológica(Vírus, Bactérias,Fungos ou Parasitas). 

                                                           
3
 DURÁN, Isaac Góiz. O par Biomagnético, Centro de Investigação de Biomagnetismo Médico, S.C., 1998. 
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2. Pares-especiais: Disfunções de órgãos ou sistemas sem a presença 

de micro-organismos patógenos. 

3. Pares disfuncionais: Especificamente de glândulas de secreção 

interna. 

4. Pares complexos: Que defendem algumas patologias disfuncionais, 

mas que abarcam outros sistemas ou tecidos. 

5. Reservatórios: Onde podem estar alojados microrganismos 

patógenos por tempo indefinido. 

6. Pares temporais: que se formam, principalmente,por um trauma e 

que cedem espontaneamente ao curar a pessoa (paciente) 

7. Associados: Que são infinitos em numero, mas que defendem as 

patologias crônicas degenerativas, sindromáticas, tumorais e, em geral, toda a patologia 

que não se a ajusta a um só microrganismo patológico. 

Portanto, o biomagnetismo por reestabelecer a coerência de 

informações nos campos corporais elétricos vitaliza as células estimulando o potencial 

natural de eletromagnetismo no organismo, além de proporcionar profunda sensação de 

bem estar, devido ao aumento de circulação dos fluidos corpóreos, extingue a 

estagnação que causa adoecimento e dor. 

 

3.2 Equilíbrios da Saúde e Campo Magnético  

 

Cada órgão, ou tecido de nosso corpo, tem maior ou menor grau de 

alcalinidade ou acidez que nos é dado pela leitura da sua concentração de hidrogênio, ou 

seja, pelo seu potencial de hidrogênio ou ph. As pessoas que apresentam algum tipo de 

enfermidade, habitualmente, apresentam um excesso de íons eletropositivos (radicais 

livres, toxinas, entre outros), que acidificam os órgãos, as células, as secreções e o 

sangue. Isso acontece quando um tecido corporal qualquer se polariza positivo (acidez), 

pelo excesso de íons de hidrogênio, em contrapartida existirá outro que se terá 

polarizado negativo (alcalino) e é esta alteração da polarização que na perspectiva do 

Biomagnetismo holístico produz a doença. 

Logo, a permanência do tecido numa condição de ph alterado, 

permitirá o desenvolvimento de vírus, ph mais acido, e de bactérias no ph mais alcalino. 

Vírus e bactéria se comunicarão entre si, através da bio ressonância magnética e, assim, 

potencializará o desenvolvimento de um vasto conjunto de doenças e patologias 
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degenerativas. Assim, para a terapia do biomagnetismo basta alterar a polaridade de 

ambos os tecidos afetados para eliminar a doença. 

O Biomagnetismo pode corrigir estas distorções eliminando o excesso de 
cargas negativas com o pólo negativo do imã, as quais são neutralizadas 
pelo excesso de cargas positivas que, saem pelo pólo positivo do magneto, 
até alcançar o ponto de equilíbrio saudável para o corpo humano 
(CÓRDOVA, 2006). 

A simplicidade deste método permite trabalhar com imãs potentes, 

mas inofensivos obtendo resultados extraordinários. 
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4. RELATÓRIOS DE ESTÁGIOS 

 

4. 1  Ficha de Identificação: Bio acolhida M.S.C. 

 

NOME: M. S. C.     -    DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1946    -       IDADE: 72  

anos 

Terapeuta Estagiária: Pushpa Mary Susaiappan 

Equipe de Terapeutas estagiárias que se revezaram no atendimento desta bio acolhida: 

Pushpa Mary Susaiappan e Nilceia Pedreira 

Equipe de Terapeutas Supervisora: Marly Ribeiro dos Santos Pupim, Maria Inêz 

Marques, Lia Margarete Brunetta. 

Local do estágio: Rua Santiago, 348 – Parque Guanabara- Londrina-PR. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE DA BIO ACOLHIDA: 

Utiliza Marca Passo:      Não           Aparelho Auditivo: Não          Está Gestante: não 

Faz ou Fez fisioterapia: Não  

Problemas de saúde que o(a) bio acolhido(a) já teve: 

(√ )Problema de circulação  (√ )Digestivo   (√) Infecções   (√ ) Ansiedade (√)  Estresse   

                           

Atuais queixas do(a) bio acolhido(a): Problemas de Coluna; problemas no Estômago; 

Fibromialgia (dores no corpo todo);  dor de Cabeça; Dor nas articulações; Insônia; 

Tensão; Artrite; Artrose; Pressão Alta; Hérnia; medo; ansiedade; obesidade; Confusão 

menta; Câimbras; Inchaço. 

Tem cicatriz de cirurgia no Rim, pois tem somente um rim o outro foi extraído. 

I SESSÃO                                    DATA: 12/06/18                           HORÁRIO:14 ás 

16.30 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares biomagnéticos encontrados 

na página 13. 
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CONCLUSÃO DA PRIMEIRA SESSÃO: 

De acordo com o rastreio realizado, os pares encontrados e 

impactados corresponderam às queixas apresentadas pela Bio acolhida. Foram 

impactados importantes reservatórios (Cabeça de Fêmur/Cabeça de Fêmur; 

Pleura/Peritônio; Vesícula/Vesícula; Nervo vago/Rim Direito; Peritônio/Pleura; Rim 

direito/Capsula renal) que demonstram a existência de parasitas, vírus, fungos, bactéria. 

- Para tratar as dores lombares, articulares, musculares, câimbras, 

fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose foram impactados os seguintes pontos: Nervo 

inguinal/articulações (ombros, pulso, joelhos, pescoço, lombar); Nervo Ciático (2); 

dorso/lombar; Têmpora/Têmpora, Tendão de Aquiles/ tendão de Aquiles, 

Quadril/quadril, Cava/cava; Paratireoide/Paratireoide; Maça de rosto/Rim Esquerdo; 

Palma da mão/Palma; Deltoide médio /Deltoide médio; Mandíbula/Mandíbula; 

cranial/cranial; quadríceps/quadríceps; Inter Ilíaco/ Sacro; Paratireoide/Paratireoide.  

- Com objetivo de tratar da Ansiedade, irritação, fadiga; insônia; 

tontura, dor de cabeça; confusão mental, foram impactados os pontos: Hipófise/Bexiga, 

Têmpora(2), Ouvido(2).; Parietal/Parietal, Olho/Olho, Pineal/Pineal, Interilíaco/sacro, 

Dorsal 2(2), Interciliar/bulbo raquideo, Supraciliar/bulbo raquídeo, Pleura/Fígado, 

Fígado/Fígado, Cauda de Pâncreas/Fígado; Cárdias/supra renais; Comissura/comissura;  

Para tratar obesidade, inchaço, foram impactados os pontos: 

Baço/Fígado Corpo de pâncreas/Cauda de Pâncreas, Conduta de Pâncreas /Rim 

Esquerdo, Conduta de vesícula/Rim direito, Ilíaco/ilíaco; Subclávia/Subclávia, 

Pescoço/pescoço. 

Para tratar Sistema Digestório, Rins, Pâncreas (diabete), Fígado, 

bexiga problemas genitais, foram impactados os pontos: Sigmoide/Reto, Cubito/Cubito, 

Piloro/Rim  

Esquerdo,Piloro/Fígado, Piloro/Uretra; Duodeno/Duodeno, Tendão de 

Aquiles/tendão de Aquiles, Poplíteo/poplíteo, Ilíaco/ilíaco, Cárdias/suprarrenais, 

Estomago/estomago, Estomago/suprarrenal; Braquial/Braquial, Uretra/uretra, 

Ciático/ciático, Capsula renal/capsula renal;  Baço/Fígado; Corpo de 

Pâncreas/Cola(cauda) de Pâncreas; Cauda de pâncreas/Fígado; Pleura/Fígado; 

Hipófise/Hipófise, Adutor/adutor, Inter ilíaco/sacro, Ciático/ciático, Ureter/ureter, 

Anus/anus, Uretra/uretra;  Cabeça de Pâncreas/Suprarrenal, Conduta de Pâncreas/Rim 

Esq, Conduta de Vesícula/Rim Dir, Quadril/quadril, Estomago/supra renal; 
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Para tratar intoxicação de medicamentos foram tratados os pontos: 

Cauda de Pâncreas/Fígado; Ureter/ureter; Quadríceps/quadríceps. 

Para tratar Sistema Nervoso Central foram impactados os pontos 

Axila/Axila; Bulbo raquídeo/tiroides, Cerebelo/bulbo raquídeo. 

Para tratar gripes, dores de garganta, alergias foram tratados os 

pontos: Hipófise/Bexiga, Olho/olho, Braquial/Braquial, Traqueia/traqueia, 

Cranial/cranial, Planta de pé/planta de pé, Capsula renal, Seio nasal/seio nasal; Seio 

frontal/seio frontal; 

Os demais pontos foram impactados como prevenção, mas são 

patologias ainda não manifestadas no organismo da bio acolhida. São eles: 

- Pulmonar/Respiratório: Baço/Fígado, Poplíteo/poplíteo, Segundo dorsal/segundo 

dorsal, Costal/Costal; Baço/Duodeno, Cúbito/cúbito, Pulmão/Pulmão, Poplíteo/poplíteo, 

Quadril/quadril, Pleura direita/pleura direita, Ciático/ciático, Capsula renal/capsula 

renal, Bexiga/bexiga, Hiato esofágico/esofágico, Condral/condral; Esterno/esterno; 

- Câncer: Sigmoide/reto, Reto/Reto, Cauda de Pâncreas/Fígado, Ponta de 

Pâncreas/Baço, Baço/Fígado, Baço/Baço, Braquial/Braquial, Coração/Coração, Supra 

espinhoso/supra espinhoso, Quadril/quadril, Capsula renal/capsula renal; 

- Diabetes: Cabeça de Pâncreas/Suprarrenal, Conduta de Pâncreas/Rim Esq, Conduta de 

Vesícula/Rim Dir, Quadril/quadril, Estomago/supra renal. 

- Anemia:  Baço/Duodeno, Baço/Baço, Trocanter menor/trocanter menor 

-  Olhos:  Radio/Radio, Cranial/cranial, Canto do olho/canto do olho 

- Pressão Alta, circulação e Labirintite: Pulso/Pulso;  Cárdias/Suprarrenais; 

Ouvido/ouvido 

- Problemas de pele: Tíbia/tíbia, Estômago/suprarrenal, Capsula renal/capsula renal, 

Pescoço/pescoço. 

- Sistema hormonal: Timo/reto, Atlas/atlas 

- Reumatismo: Cárdias/suprarrenais Dorso/lombar 

 

II SESSÃO                                    19/06/2018                           HORÁRIO:14 às 16.30 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos 

impactados estão listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página 

13. 
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CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

Entre os reservatórios e pontos impactados nesta segunda sessão, 

observou-se que alguns deles continuam repetindo, estão resistentes. A maioria das 

patologias são compatíveis, com as queixas da bio acolhida. 

Para tratar as dores lombares, articulares, artrite, artrose , foram 

impactados os seguintes pontos:. Quadril/quadril, Mandíbula/Mandíbula. 

Para tratar o problema de estômago foi impactado os pares 

mediastino/Mediastino 

Para tratar Sistema Nervoso Central e emocional foram impactados os 

pontos: suprarrenal(2); Bulbo raquídeo/tiroides, Cerebelo/bulbo raquídeo; Bulbo 

raquideo/Cerebelo; Mediastino/mediastino; Corpo de Pâncreas/Cola de Pâncreas 

Os demais pontos foram impactados são patologias ainda não 

manifestadas no organismo da bio acolhida e foram tratadas como prevenção, mas são 

patologias ainda não manifestadas no organismo da bio acolhida. São eles: 

- Câncer – Quadril/quadril; Cadeira/cadeira; Pulmão – Poplíteo/poplíteo; 

quadril/quadril;mediastino/mediastino;Imunodeficiência – Trocanter menor/trocanter 

menor; Mediastino/mediastino;Hemorragia – Quadril/quadril; Mandíbula/Mandíbula; 

cadeira/cadeira; Afeta produção hormonal – Timo/Reto;Sarna – Língua/língua;Diabetes 

– Corpo de  pâncreas/Cola de Pâncreas;Pancreatite – Corpo de Pâncreas/Cola de 

Pâncreas; Órgãos Genitais – Trocanter maior/trocanter maior; Agressividade – Bulbo 

raquideio/Cerebelo. 

 

REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR:  

 

A bio acolhida sentiu um pouco de tontura na sua primeira sessão, 

mas logo desapareceu e apresentou melhora após a primeira sessão, reduziu 

consideravelmente a coceira da região genital. Esta se sentindo melhor, conseguiu viajar 

sozinha. 

 

III SESSÃO  3                                DATA: 26/06/18                  HORÁRIO: as 14-16.30  

Os reservatórios e demais pontos impactados estão listados numa 

listagem geral em ordem alfabética dos pares encontrados nesta bio acolhida, na página 

13. 
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CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

 

Ao impactar reservatórios e pontos nesta terceira sessão, observa-se 

que alguns deles continuam resistentes. A maioria dos pares apresentados são 

compatíveis, com as queixas da bio acolhida. 

Para tratar as dores musculares, articulares, problemas de coluna,  

foram impactados os pontos: Têmpora/têmpora; Inter ilíaco/sacro; Reto/reto; Deltoide 

médio/deltoide médio; Nervo inguinal/articulações; Ciático/ciático; Reto/reto; 

Para tratar emocional, SNC, Insônia foram tratados os pontos: 

Olho/Olho; Medo – Rotula/rotula; Dor de Cabeça, nervosismo, confusão mental, 

Têmporas/têmporas;  

Para tratar Sistema Digestivo foram impactados os pontos:– 

Sigmoide/Reto; Reto/reto; Estomago/estomago; Aquiles/aquiles; Esôfago/bexiga 

esquerda; Esôfago/esôfago 

Para tratar problemas cardíacos foram impactados os pares:  

Esôfago/esôfago; Apêndice/pleura bilateral; Esterno/esterno  

Os demais pontos foram impactados são patologias ainda não 

manifestadas no organismo da bio acolhida e foram tratadas como prevenção, mas são 

patologias ainda não manifestadas no organismo da bio acolhida. São eles:  

Para tratar problemas osteoporose foram impactados os pares: Cabeça 

de Fêmur/cabeça de fêmur. 

 Para tratar problema de câncer, pulmão,oculares,fígado foram 

impactados os pares: Sigmoide/reto; Reto/reto; Ciático/ciático; Esôfago/bexiga 

esquerda; Esterno/esterno. 

Canto de olho/Canto de Olho, Esôfago/esôfago. 

Para tratar problema de Aparelhos genitais foram impactados os pares:  

Sigmoide/reto; Inter ilíaco/Sacro; Ciático/ciático; Trocanter maior/trocanter maior; 

Anus/anus 

Para tratar problema de emoção, gripe, ouvido, pele, baixo peso, 

infecções hormonal, garganta foram impactados os pares; Traqueia/traqueia, 

mastoide/mastoide,Ouvido/ouvido, Anus/anus,comissura/comissura, Inter ilíaco/sacro, 

Bexiga/bexiga, Timo/Reto, Esterno/esterno, Apêndice/Pleura bilateral. 
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REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR:  

 

A bio acolhida sentiu melhora conseguiu andar sozinha, com coragem 

e conseguiu fazer o trabalho da casa que antes somente tinha medo e não tinha vontade 

de fazer nada, não teve nenhuma reação em relação ao tratamento com imãs. 

 

 

 

CONCLUSÃO GERAL DO TRATAMENTO DA BIO ACOLHIDA- M. S. C. 

 

A Bio acolhida manifestou melhora, mais animada, vencendo o medo 

desde a primeira sessão, conseguiu viajar sozinha, fazer o trabalho da casa coisa que 

antes via-se sem forças, sem ânimo, sem vontade para fazer afazeres domésticos ou 

mesmo sair de casa. Teve redução da alergia na pele (coceira) também, entretanto, pelo 

nível de estresse apresentado pense que será necessário que a bio acolhida continue  

fazendo uma manutenção mensal.  

 

BIO ACOLHIDA: M. S. C 

TODOS OS RESERVATÓRIOS E PONTOS IMPACTADOS DURANTES AS 

SESSÕES: 

PONTOS RESSONÂNCIA CLASSIFICAÇÃO PATOLOGIA 

Anus Anus Vírus (HPV)  POPILOMA 

Apêndice Pleura bilateral Bactéria Staphyloccoccus 

Aquiles Aquiles Fungo Mico plasma 

Bexiga Bexiga Bactéria  Streptococus C 

Bulbo raquídio Cerebelo Vírus New castle 

Cabeça de  

Pâncreas 

Corpo de 

pâncreas 

Ramsés Especial 

Cadeira Cadeira  Bactéria Chamydia pneumonia 

Calcanhar Calcanhar Bactéria Rickettsia 

Canto de olho Canto de olho Fungo Aspergillus 
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Capsula Renal  Rim D invertido Reservatório 
ALEX ESPECIAL - Pode 

esconder-se aí HIV. Produz 

disfunção Renal e provoca 

síndromes relacionadas com a 

função renal. 

Ciático Ciático Bactéria Oroteus mirabilis 

Colón 

transverso 

Colón 

transverso 

 Disfunção do colo 

Comissura Comissura Vírus Herpes (4) 

Conduta de 

vesícula 

Rim direito Bactéria Espiroqueta 

Corpo de 

pâncreas  

Cola de 

pâncreas 

Vírus Ramsés Adrenovírus36 

Costal Costal Bactéria Proteus mirabilis 

Costal Costal Fungo Pneumosistis 

Cotovelo Cotovelo Parasitas Castaneda Especial 

Cranial Cranial Bacilo Becillux Antrax 

Cubito Cubito Vírus  Herpes (3) 

Deltoide media Deltoide media Bactéria Treponema pallidum 

Dorso Lombar Bactéria Meningocócicos 

Dorsal 2 Dorsal2 Bactéria   Legionella 

Esôfago Bexiga esquerda Fungo Histoplasma capssulatum 

Esôfago Esôfago 
Bactéria Faciolopsis Burski 

Esterno Suprarrenais Poliglobulimia Lucio especial 

Estomago Estomago Disfunção Disfunção 

Estomago Suprarrenal Vírus Sarampo 

Fígado  Fígado Vírus  HEPATITE C 

Hiato esofogigo Esofágico Bactéria Enterobacterpneumoniae 

Hipófise Bexiga Vírus Dengue 
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Hipotálamo Sacro Bactéria Mycoplasma Hominis 

Ilíaco Ilíaco Disfunção 

gastrointestinal 

Elena especial 

Indicador Indicador Bacteria Reservatório de E.Colli. 

Inter Ilíaco Sacro  Reservatório Universal 

-congresso (especial) 

Interciliar Bulbo raquídeo David Duda carácter alto e baixo,rebelde 

personalidade. 

Língua Língua Parasita 
Sarna ou escabioses 

Maça do rosto Rim contra 

lateral 

Parasita Plasmodium vivax 

Mandíbula Mandíbula Bacteria Neisseria Gonorrhoeae 

Mastoide Mastoide Parasita Filaria 

Mediastino Mediastino Bactéria Proteus mirabilis  

Nervo Ciático Nervo Ciático Bactéria Proteus mirabilis 

Nervo inguinal Articulações Reumatismo 

articular 

Lombar, pescoço, ombro, joelhos. 

Nervo Vago Rim Direito Reservatório Moises Especial 

Olho Olho 
Vírus Citomegalovirus 

Ouvido Ouvido Parasito Toxoplasmosis 

Palma Palma Parasita Paludismo 

Paratireoides Paratireoides 
Glândula Disfunção 

Parietal Parietal Vírus Encefalitis vírus 

Peritônio Apêndice Reservatória  Gardnerella vaginalis (B) 

Peritônio Pleura Bactéria-Moisés Reservatorio dos Bactérias 

Pescoço Pescoço Fungo Blastocistis hominnis 

Piloro Rim esquerdo Parasito Amibiasis intestinal 

Piloro Fígado Parasito Enterobius vermicularis.oxiuro 

PL000362019

pag. 50 



Piloro Uretra Fungo Micelio intestinales  

Pineal Pineal Disfunção Pigmentação,Vitiligio o 

hipercromia 

Pineal Bulbo raquideo Vírus Guillian Barre o polirradiculo 

Planta de pé Planta de pé Reservatório  de Guillian barre 

Pleura  Fígado 

 

Vírus ADN Hepatites B 

Pleura direita Pleura Direita Epistein Barr Pleurite ou pleurisia 

 

Ponta de 

pâncreas  

Baço Vírus Verruga comum 

Popliteo  Popliteo Bactéria Neumococo 

Pulmão Pulmão Disfunção Culpa extrema 

Pulso Pulso  Hipertensão pressão arterial 

Quadrado 

lombar 

Quadrado 

lombar 

Bactéria Treponema palidum 

Quadriceps Quadriceps Magna Especial Magda 

Quadril Quadril  Chlamydia pneumoniae 

Radio Radio Hongo Microsporum malassesia fur fur 

Reto Reto Bactéria Pseudomona aureoginosa 

Rim Direito 
Capsula renal 

Virus 
Ale,especifico de VIH, disfunção 

Rótula Rótula Nanobacteria Staphylococcus aureus coagu 

Segundo dorsal Segundo dorsal Bactéria Legionella baixa glóbulos blancos 

Seio frontal Seio frontal Vírus Sinusitis frontal 

Seio nasal Seio nasal Vírus Sinusitis nasal.sinusitis maxilar 

paranasal. 

Sigmoide  Reto Vírus BSR40SV40 

 

Subclávia Subclávia Bacilo Bacilo Corynebacterium 

Diphtheriae 
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Supraciliar Bulbo raquideo  Vivian especial 

Supraespinhoso Supraespinhoso Bactéria Mycobacterium tuberculoso 

Suprarrenal Suprarrenal Disfunção Fadiga cônica 

Têmporas Temporas Vírus Tifo exantemático hemolítico 

Tendão de 

Aquiles 

Tendão de 

Aquiles 

 

Bactéria 

 

SHIGELLA 

Tibia Tibia Fungo  MALASSEZIA FURFUR 

Timo Reto Vírus HIV1 

Traqueia Traqueia Vírus Influenza 

Trocanter maior Trocanter maior  Salmonela tifo 

Trocanter 

menor 

Trocanter menor Vírus HTLV 

Ureter Ureter Vírus Varicela zoster 

Uretra Uretra Vírus Corona vírus –Fox- papiloma –VIH 

Vagina Vagina Reservatório 

universal 

Yersínia Pestis 

Vesícula Rim direito Vírus Catarro comum 

Vesícula  Vesícula Reservatório 
PRADA Especial.  Reserva. de 

Vírus.  O mais comum do HIV e 

Hepatite B 

 

4.2 FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO BIO ACOLHIDA: W. A.  

 

NOME:  W.A.         DATA DE NASCIMENTO: 18/04/1950  -            IDADE: 67  

anos 

Terapeuta Estagiária: Pushpa Mary Susaiappan 

Equipe de Terapeutas estagiárias que se revezaram no atendimento desta bio acolhida: 

Pushpa Mary Susaiappan e Nilceia Pedreira . 

Equipe de Terapeutas Supervisora: Marly Ribeiro dos Santos Pupim, Maria Inêz Marques,  

Lia Margarete Brunetta. 

Local do estágio: Rua Santiago, 348 – Parque Guanabara- Londrina-PR. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE DA BIO ACOLHIDA: 

Utiliza Marca Passo: Não           Aparelho Auditivo: Não          Está Gestante: não 

Faz ou Fez fisioterapia: Não       Há quanto tempo: 

 

 

Assinale os problemas de saúde que você já teve: 

(√ )GENITAIS                 (√ ) CIRCULAÇÃO                            ( √) DIGESTIVO            

(√ ) TIREÓIDE                ( √)INFECÇÇÕES                              (√ ) GRIPES/BRONQUITE 

(√) ANSIEDADE             (√ ) ESTRESSE/DESÂNIMO 

Atuais queixas do(a) bio acolhido(a): Depressão, bipolaridade; ansiedade; insônia, 

obesidade; alergia, Dor da cabeça, Renite. Cansaço, estresse, hipertensão; 

hiperatividade, dores lombares. OBS: Tentou suicídio. É psicóloga e está afastada do 

trabalho. 

Faz uso do medicamento: Venlafacina 75mg, Crlolium 900mg, Lamelar 100mg e 

Veliga 60mg. 

 

I SESSÃO                         DATA: 24/04/2018                           HORÁRIO: as 8-12 

 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página  23. 

 

CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

 

Ao impactar reservatórios e demais pontos na primeira sessão nessa 

bio acolhida, observa-se que maioria dos pares apresentados são compatíveis, com as 

queixas da mesma. Impactamos pontos de depressão, ansiedade, bipolaridade, angústia 

conforme abaixo: 

- Para tratar Sistema Nervoso Central e parte emocional, foram impactados os pontos: 

Bulbo raquídeo /Coração; Polo/ Polo;  Pineal / útero; Piso orbital /piso orbital; Rama da 

mandíbula/ calda pâncreas; Mastoide / Hipófise;  Cissura media/ Cissura media;  
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Hipófise / Vesícula; Hipotálamo / vesícula;  Mediastino/cerebelo; Rim esquerdo/ 

Tiroides; Parietal / Bulbo raquideo; Occipital /  Occipital; Cervical / Sacro;  Baço/  

hipotálamo; Cerebelo / Colo de cabelo; Colón transverso / Ovário; Coração / Bexiga; 

Coração / Vagina; Deltoide /Tensor escapula; Coração / Pâncreas; Frontal direito / 

Frontal Direito;  Frontal esquerdo /. Frontal esquerdo; Hipófise / Supraciliar; Occipital 

/Timo; Hipófise / Tiroide; Língua esquerda / Coração; Occipital / Parótida esquerda;  

Piso orbital / Piso orbital; Olho Direito / Ovário Direito; Pulmão / Pulmão;  Pulmão / 

Coração, pulmão direito / Bulbo raquideo; Temporal direito / Coração; Rim esquerdo / 

Olho;  Rotula / Rotula; Talo / Cerebelo; Timo / Hipófise, Timo / Ovário; Traqueia / 

Coração; Mastoide Direito / Coração. 

- Para tratar as dores lombares, articulares, musculares foram impactados os pares: 

Bíceps /Bíceps; Quadríceps / Quadríceps; Parietal / Bulbo raquideo; Cervical / Lombar; 

Cervical / Sacro. 

- Para tratar Obesidade foram impactados os pares:   Estomago / coração, Suprarrenal / 

Fígado. 

- Para tratar renite e alergias, herpes,  foram impactados os pares: Adutor / Adutor, 

Temporal Direito /Coração; Baço / Hipotálamo, Cissura média / cissura Media. 

- Para tratar Gripe /Garganta/ catarro comum, foram impactados os pares:  Adutor / 

Adutor, Parietal / Bulbo raquideo. Occipital / occipital, 

- Para tratar hipertensão, Sistema Cárdio vascular foram impactados os pares:  Botão 

aórtico/Pericárdio; ECM esquerdo /Rim esquerdo; Bíceps / Bíceps;  Fronte parietal 

/Temporal; Occipital esquerdo /Lombar5;  Tálamo / Tálamo. 

- Para tratar enxaqueca, dores de cabeça foram impactados os pares: Baço / Hipotálamo, 

Cissura média / cissura médio, Cissura Silvio / cissura Silvio,Temporal Direito / 

Coração, Cervical / Sacro, Occipital / occipital. 

Os demais pontos impactados são patologias ainda não manifestadas no organismo 

da bio acolhida e foram tratadas como prevenção. São eles: 
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1.- Intoxicação medicamentos; Bíceps / Bíceps, Cabeça de pâncreas /Pâncreas, 

quadríceps / quadríceps 

2. Disorder digestivo :Adutor / Adutor 

3. Epilepsia Corpo caloso / corpo caloso, Polo / Polo 

 

II SESSÃO                DATA 03/05/2018            HORÁRIO:  14 às  16.30 

 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página 23. 

 

CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

 

Foram impactados alguns reservatórios e demais pontos. Observa-se que os pontos de 

depressão, angústia, bipolaridade continuam a manifestar-se. A bio acolhida continua 

apresentando pontos de depressão,  desordem e confusão mental e alergia,  

 - Para tratar as dores lombares, articulares, musculares foram impactados os pares: 

Bulbo raquideo / Coração, Colón transverso / Bexiga. 

- Para tratar Sistema Nervoso Central, insônia, e o emocional foram impactados os 

pares: Pericárdio / Pericárdio; Suprarrenal / Hipófise; Piso orbital / piso orbital; Rama 

mandíbula / cola pâncreas; Mastoide / Hipófise (Depressão); Parietal / Rim esquerdo;  

Temporal Direito / Temporal direito;  ECM esquerdo/Rim esquerdo; Língua / Coração 

(pulmonar + renal);  Bulbo raquideo / coração (Pulmonar);  Temporal Direito / 

Temporal Direito (Neuroses); Parietal / Bulbo raquideo;  Occipital / Occipital; Língua 

esquerda / Coração; Bulbo raquideo / Coração; Pineal / útero; Suprarrenal / Hipófise; 

Occipital /Timo; Temporal direito / Coração; Baço /Hipotálamo;  Rim esquerdo / 

Tiroides;  Rotula / Rotula; Colón transverso/Lábio maior; Mastoide Direito / Coração; 

Cervical / sacro; Hipófise / Tiroide; Frontal direito / Frontal Direito; Frontal esquerdo / 

Frontal esquerdo; Língua esquerda / Fígado;  Occipital / Parótida esquerda; Tálamo 

/Tálamo. 
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- Para tratar Obesidade, foram impactadas os pares: Estomago / coração, colón 

transverso / Bexiga, Pericárdio / Pericárdio, Suprarrenal /Hipófise, Temporal Direito / 

Temporal Direito,Parietal / Bulboiaquedeo, Occipital / Occipital. 

- Para tratar gripe, renite e alergias foram impactadas os pares: Adutor /Adutor, 

pericárdio / Pericárdio (garganta), Parietal / Bulbo raquideo (catarro comum). 

- Para tratar hipertensão, Sistema Cárdio vascular foi impactado os pares: *Botão 

aórtico /Pericárdio *Talo / cerebelo*Timo / Vagina*Cervical / Sacro*Parietal /Bulbo 

raquideo. 

- Para tratar enxaqueca, dores de cabeça foram impactados os pares: Parietal / Rim 

esquerda, Cervical / Sacro (dor da cabeça). 

Os demais pontos foram impactados são patologias ainda não manifestadas no 

organismo da bio acolhida e foram tratadas como prevenção. São eles 

*Adutor / Adutor*Parietal / Rim esquerdo, Língua / Coração (Pulmonar + Renal) 

*Bulbo raquideo / Coração (Pulmonar), Pericárdio / Pericárdio (pulmonar)* Estomago / 

Coração*Quadríceps / quadríceps *Dorso mão/Dorso do mão 

REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR:  

 

A bio acolhida sentiu-se melhor, mais animada manifestou nenhum desconforto em 

relação ao tratamento com imãs. somente teve dor de cabeça logo desapareceu. A bio 

acolhida sentiu-se tão bem que aproveitou  tempo de licença médica e começou a 

trabalhar como voluntária,  fazer bolos e artesanato manuais para venda na Casa de 

Apoio.  

 

III SESSÃO               DATA 09/08/2018             HORÁRIO:  14 às 16h30 

 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página 23. 

 

CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 
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Foram impactados pontos reincidentes, no entanto, observa-se que reduziu muito os 

pares biomagnéticos para tratar a parte emocional, no entanto continua apresentando 

pontos relativos a Desequilíbrio mental, Psicopatia, Agressividade, Medo conforme 

abaixo: 

- Para tratar as dores lombares, articulares, musculares foram impactados os pares: 

Parietal / Bulbo raquideo; Occipital / Occipital (pescoço/dor da cabeça); Parietal / colón 

transverso; Mandíbula / Mandíbula (Lombar). 

- Para tratar Sistema Nervoso Central, e emocional, foram impactadas os pares: 

Occipital / occipital;  Piso orbital / Cerebelo;  Piso orbital / Piso orbital; (depressão 

Bipolar) Parietal / Bulbo raquideo;  Quiasma / Quiasma (Desequilíbrio mental 

grave);Occipital / occipital(Psicopatia); Hipófise / Tiroide(Vingança); Coração / Bexiga 

(Ressentimento); Mastoide Direito / Coração (Agressividade); Rotula / Rotula( Medo). 

- Para tratar Obesidade foram impactados os pares:  Estomago / coração. 

- Para tratar gripe, renite e alergias foram impactadas os pares: Pericárdio / Pericárdio 

(Garganta);  Parietal / Colón Transverso;Parietal /Bulbo raquideo (Catarro comum), 

Peitoral direito / Tendão quadríceps direito (pulmonar);Seio atrioventricular / Rim 

(Pulmonar), Esternón / Baço (pulmonar);Rama mandíbula / Rama mandíbula, Língua / 

Língua(alergia). 

- Para tratar hipertensão, Sistema Cárdio vascular foi impactado os pares: Botão aórtico 

/Pericárdio; Talo / cerebelo; Timo / Vagina; Cervical / Sacro; Parietal /Bulbo raquideo. 

- Para tratar enxaqueca, dores de cabeça foram impactados os pares;    Parietal / Rim 

esquerdo, Cervical / Sacro (dor da cabeça);   Bulbo raquideo / Coração, Colón 

transverso / Bexiga 

Os demais pontos foram impactados são patologias ainda não manifestadas no 

organismo da bio acolhida e foram tratadas como prevenção. São eles: 

1. Cólica Mensural: Hipófise / ovário, Parietal / cólon Transverso 

2. Disfunção urogenital sexual :Coração / Bexiga 
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3. Febre, Faringite, diarreia: Piso orbital / Piso orbital. 

4. Tinitus Ruídos anormal Mastoide esquerda / Rim Lateral 

5. Diabete: Olho / Cerebelo 

6 Artrite Reumatoide:Mandíbula / Mandíbula, peitoral direito / Tendão quadríceps 

Direito 

7. Meningite:Tiroide / Bulboiaquedeo 

8. Taquicardia e arritmias:Seio auriventricular / Rim, estremo / Baço 

Começou trabalhar o bioacolhido. 

REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR:  

 

A bio acolhida sentiu muito melhor, mas como não é de Londrina, foi orientada a 

procurar um terapeuta em sua cidade, Limeira, SP. Ficou feliz com a terapia, pois viu 

efetiva melhora em seu quadro depressivo e de saúde, sente-se em condições de retornar 

para seu trabalho como psicóloga, adorou o tratamento.  

 

CONCLUSÃO GERAL DO TRATAMENTO DA BIO ACOLHIDA: W.A 

 

No geral, a bio acolhida teve melhora significativa, angariou forças para trabalhar como 

voluntária fazendo produtos artesanais e manifestou estar em condições de voltar as 

suas atividades profissionais como psicóloga, demostrou entusiasmo pela vida, no 

entanto seu quadro requer continuidade do tratamento, por isso foi orientada a procurar 

terapeuta em sua cidade. 

 

BIO ACOLHIDA: WA 

 

TODOS OS RESERVATÓRIOS E PONTOS IMPACTADOS DURANTES AS 

SESSÕES: 

PONTOS RESSONÂNCIA CLASSIFICAÇÃO PATOLOGIA 
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Adutor Adutor (I) Vírus 

 

VIH(2). Gripe e garganta Herpes 

Transtornos uretra. sintomas 

semelhantes ao que é produzido pelo 

VIH (1), distensão abdominal, 

desordens digestivas, sangramento 

retal, micose, coceiras herpes. 

distúrbio na região pubiana (Vagina 

,uretra, pênis)sida(Vih). 

Baço Hipotálamo (I)  Renite aguda; preguiça, náuseas, 

vômitos, vertigem, problema com 

leite/dor de cabeça frontal e 

nuca/desassossego, rinite aguda. 

Bíceps Bíceps  Regula dislexia, hiperatividade 

Intoxicação por bismuto. Inseticidas 

o medicamentos. Dor na cintura 

quadril e pélvis. simula reumatismos. 

Peso nas pernas, quimioterapia.  

Botão aórtico Pericárdio  Hipertensão: apostila 

mestopatia/mastitis/produção pouca 

de leite depois de 

nascimento/inchaço pré mensural do 

peito/ponto importante para 

enfermidade do pulmão/dor e pressão 

no peito e nas mamas. 

Bulbo raquideo Coração Emocional 
Crueldade /Taquicardia, fica para 

regular a frequência cardíaca, em 

seguida, retira-se.reação 

psicótica/vertigem/alteração na 

fala/dor em toda cabeça,pescoço e 

ombro/dor lombar/congestão 

pulmonar/enfisema/tumor da mama. 

Cabeça de 

pâncreas 

Pâncreas 
Intoxicação por 

metais pesados 

Ela produz uma toxina (metais como 

mercúrio ou chumbo)que cria um 

estado psicológico em pacientes com 

comportamentos atípicos que afetam 

o SNC esta associada com o fígado 
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faciola. 

Cerebelo Cola de caballo Emocional, 

 

Concentração 

Cervical Lombar Emocional Relaxar 

Cervical  Sacro Regula El SN 

Parassimpático 

Relaxar. Disfunção no sistema, 

parassimpático. Hiperidrose. A má 

circulação, sudorese, palpitações. 

síndrome de intestino irritável.Dor da 

cabeça e pescoço mulher no homem 

regulado a 6ª e 7ª lombar.Nervoso 

agressividade/hemorroidas /dor na 

região cóccix e sacro. 

Cisura media Cisura média  Emocional Altivez/arrogância Dor de cabeça 

(atrás e 

frontal)/desassossego/vertigem/rinite 

aguda/ansiedade com 

palpitação/congestão nacara 

/nefralgia frontal/pólipos 

nasais/congestão ocular/febres 

intermitentes(alteradas) 

Cisura Silvio Cisura Silvio 

invertido 

Emocional 
Sor-inspiraçaõ(Irmã) Disfunção do 

ouvido/dor de cabeça/covardia 

infantil/vómitos/diarreia/congestão 

cerebral. 

Colón Transverso Ovário Emocional Materialismo 

Coração Vagina Emocional Resentimento 

Coração Pâncreas (I) Emocional Envidia 

Coração Bexiga (I) Emocional Ressentimento/congestão 

pulmonar/efisema/tumor de 

mama/gases; Flatulência 

intestinal/disfunção urogenital 

sexual/síndromes crônica de exaustão 

geral,defesa fraca. 

Corpo caloso Corpo Caloso  Dislexia. Epilepsia, adicciones. Olhar  

também Polo- polo 

Costo hepático Costo hepático (I) Ácaros Acaros Taxocara 
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Deltoide  Tensor escapula Emocional Deformações 

ECM esquerdo Rim esquerdo Emocional 
Stress 

Estomago Coração Emocional 
Gula 

Frontal direito Frontal direito Emocional 
Bem estar integral 

Frontal esquerdo Frontal esquerdo  Emocional Serenidade 

Fronte parietal Temporal Emocional Hiperatividade 

Hipófise Tiroide Emocional Vingança 

Hipófise Vesícula Emocional Ansiedade 

Hipófise Supraciliar(I) Emocional Angustia 

Hipotálamo Vesícula Emocional Ansiedade 

Língua esquerda Coração Emocional Egoísmo 

Mastoide  Hipófise Emocional Depressão 

Mastoide Direito Coração Emocional Agressividade 

Maxilar superior Colo de pâncreas Bactéria Diplococo 

Mediastino Cerebelo Emocional Ansiedade (da mucha paz) 

Occipital  Parótida esquerda Emocional 
Claustrofobia 

Occipital Occipital Vírus Epstein Bar 

Occipital Timo Emocional Angustia 

Occipital 

Esquerda  

Lombar 5 Emocional Hiperatividade 

Olho direito Ovário direito Emocional Bruxaria 

Parietal Bulbo raquídeo Emocional Desequilíbrio mental grave 

(desequilibra parte de cérebro do 

lado parietal (atenção e memória) dor 

nos ombros/catarro 

comum/ansiedade nervosa com 

palpitação/vertigem e fala. 

Pineal Útero Emocional Luxuria-psicoemocional 

Piso orbital Cerebelo  Depressão Bipolar 

Piso Orbital Piso orbital (I) Emocional ORFYREO - Transtornos nervosos. 

Fotofobia. Glaucoma cuando hay 

micosis.Febre,faringites,diarrea,conju

ntivitis+ canto-canto= problemas 
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graves Del ojo 

Polo Polo (I) Emocional Abraham - equilíbrio vertical, 

dislexia.tartamudez. Afeta El habla. 

Pulmão Pulmão (I)  Culpa extrema Disfunção pulmonar 

Pulmão Coração (I) Emocional 
Tristeza (kado) 

Pulmão Direito Bulbo raquídeo Emocional Tristeza 

Quadríceps Quadríceps (I)  Intoxicação por bismuto E um 

fenômeno tóxico pela ingestão 

vegetal(por inseticidas),ela causa 

envenenamento (intoxicação) é da 

dor na cintura,pélvis,a 

cadeiras.simulando reumatismos frio 

nas rodilhas de cabeça/bebilidades 

nas pernas/afecções uterinas. 

Rama mandíbula Cola Pâncreas Emocional Depressão Bipolar 

Rim esquerdo Olho (I) Emocional Medo 

Rim esquerdo Tiroides Emocional Resumir 

Medo de sofre acidente (transtorno 

de fala,facial/bronquite/laringite. 

disfunção do systema urogenital, 

miogelosis local,  do rim(ansiedade 

existencial e seual).Enfermidade no 

olho, queratitis(corneia inflamada) 

lagrimas e hemeralopia(cegueira 

noturna) 

Rótula Rótula Emocional Medo Nanobacteria 

Sien Direito Coração Emocional Tristeza, alteração na 

pele/despigmentação/dor de cabeça, 

disfunção no olho/enfisema 

pulmonar/tumor de mama ponto para 

induzir estado de transe. 

Suprarrenal  Fígado Emocional Soberbia (España).Colestral 

alto(Grasa em el corazón) 

Tálamo Tálamo Emocional Hyperatividade 

Talo Cerebelo Emocional 
Insegurança 
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Tensor da  

fascialata 

Sartória Emocional 

Deformação 

Timo  Hipófise Emocional Avareza 

Timo Ovário (I) Emocional Impaciência 

Traqueia Coração (I) Emocional Intolerância 

 

 

4.3  FICHA DE IDENTIFICAÇÃO BIO ACOLHIDA: P. M. 

 

NOME:  P M     -     DATA DE NASCIMENTO:  25/12/1972      -          IDADE: 46  

anos 

 

Terapeuta Estagiária: Pushpa Mary Susaiappan 

Equipe de Terapeutas estagiárias que se revezaram no atendimento desta bio acolhida: 

Pushpa Mary Susaiappan, Maria Inês pegororo kagumura e  Maria Lucia Alves 

 

Equipe de Terapeutas Supervisora: Marly Ribeiro dos Santos Pupim, Maria Inêz 

Marques, Lia Margarete Brunetta. 

Local do estágio: Rua Santiago, 348 – Parque Guanabara- Londrina-PR. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE DA BIO ACOLHIDA: 

 

Utiliza Marca Passo:      Não           Aparelho Auditivo: Não          Está Gestante: não 

Problemas de saúde que o(a) bio acolhido(a) já teve: 

( x  ) GENITAIS       ( x ) CIRCULAÇÃO     ( x- ) DIGESTIVO        ( x ) INFECÇÇÕES    

( x  ) GRIPES           ( x ) ANSIEDADE       (  x ) ESTRESSE          (x) Dor nos quadris                      

 

As queixas apresentadas e outras informações se repetiram ao longo das 3 sessões  
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Teve problema nos olhos e problemas no estômago. Fez endoscopia e resultado foi 

esófogite. A bio acolhida está entrando na menopausa sentindo ondas de calor, 

sangramento vaginal, tontura, dor na cabeça, dor nos quadris e formigamento no dedo 

pequeno e anelar. 

 

Tem cicatriz de cirurgia. Septonasal, Apendicite, Hemorroida. 

Faz uso de vitaminas D, omperidon 10mg, Lansoprazol 30 MG. 

 

 

 

I SESSÃO                                    DATA: 06/02/18                     HORÁRIO: 12 -1.30  

 

Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página 31. 

 

CONCLUSÃO DA PRIMEIRA SESSÃO: 

 

Alguns pontos impactados relacionam-se com as queixas do(a) bioacolhido(a) sendo: 

- Para tratar dor de cabeça, tontura, foram impactados os pontos: malar/malar 

- Para tratar problema nos olhos foram impactados os pontos: pômulo (Maçã do 

rosto)/Rim contra lateral; Parótida/ Parótida;  Malar /Malar; Cranial/ Cranial com: 

- Para tratar a menopausa e problemas genitais foram impactados os pares: 

Parótida/Parótida; Ovário/Ovário; Malar/Malar; Trompa /Trompa(sangramento 

vaginal). 

- Para tratar problemas relativos a circulação foram impactados os pontos: 

Tiroide/Tiroide,Temporal/Temporal,palma de Mao /palma de mão 

- Para tratar problemas digestivos e intestinais foram impactados os pontos: Esôfago/ 

Esôfago,Deodeno/Deodeno,Gluteio/Gluteio,Parótida/Parotida,pescoço/Pescoço 
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- Para tratar a gripe e infecções foram impactados os pares: 

Humero/Humero,cardia/suprerenais,Pleura/Pleura,laringe/Laringe,cntracego/contracego 

- Para tratar ansiedade e estresse foram impactados os pares: Cerebelo/Bulboraquideio 

 Os demais pontos impactados foram de prevenção, pois são patologias ainda não 

manifestadas no organismo da bio acolhida. 

 

II SESSÃO                                    DATA:                                 HORÁRIO: 10-12 

 

 Efetuado o rastreio na bio acolhida, os reservatórios e demais pontos impactados estão 

listados numa listagem geral em ordem alfabética dos pares na página 31. 

CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

 

Melhorou dor da cabeça tontura, menstruaçao e sinusite. 

Alguns pontos impactados relacionam-se com as queixas do (a) bioacolhido (a) sendo: 

- Para tratar dor de cabeça, tontura, foram impactados os pontos: malar/malar 

Para tratar problema nos olhos foram impactados os pontos: pômulo (Maçã do 

rosto)/Rim contra lateral; Parótida/ Parótida;  Malar /Malar; Cranial/ Cranial com: 

- Para tratar a menopausa e problemas genitais foram impactados os pares: 

Parótida/Parótida; Ovário/Ovário; Malar/Malar; Trompa /Trompa(sangramento 

vaginal). 

- Para tratar problemas relativos a circulação foram impactados os pontos: 

Tiroide/Tiroide, Temporal/Temporal, palma de Mao /palma de mão. 

- Para tratar problemas digestivos e intestinais foram impactados os pontos:. Esôfago/ 

Esôfago,Deodeno/Deodeno,Gluteio/Gluteio,Parótida/Parotida,pescoço/Pescoço 

- Para tratar a gripe e infecções foram impactados os pares: Úmero/úmero, 

cardia/suprarrenais, Pleura/Pleura,laringe/Laringe,contracego/contracego. 

- Para tratar ansiedade e estresse foram impactados os pares: Cerebelo/Bulboraquideio. 
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Os demais pontos impactados são patologias ainda não manifestadas pelo organismo, 

foram tratadas como prevenção. 

 

REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR: 

 

A bio acolhida sentiu-se melhor após a primeira sessão de biomagnetismo, sentiu que 

melhorou as dores nas costas. Houve a regularização de sua menstruação, apesar do 

atraso, fez ultrassom que mostrou que teve resultado positivo na aplicação do 

biomagnetismo na primeira sessão .depois regularizou menstruaçao. 

 

 

III SESSÃO                                  DATA:                                HORÁRIO: 12-1.30 

 

Realizada a terceira sessão de biomagnetismo na bio acolhida, e os reservatórios e 

demais pontos impactados estão listados numa listagem geral em ordem alfabética dos 

pares na página 31. 

 

CONCLUSÃO DESTA SESSÃO: 

 

Teve problema de tontura, sinusite, irregular de menstruaçao e o problema do estomago 

melhorou. 

Alguns pontos impactados relacionam-se com as queixas do (a) bioacolhido (a) sendo: 

- Para tratar dor de cabeça, tontura, foram impactados os pontos: malar/malar. 

Para tratar problema nos olhos foram impactados os pontos: pômulo (Maçã do 

rosto)/Rim contra lateral; Parótida/ Parótida;  Malar /Malar; Cranial/ Cranial . 

- Para tratar a menopausa e problemas genitais foram impactados os pares: 

Parótida/Parótida; Ovário/Ovário; Malar/Malar; Trompa /Trompa (sangramento 

vaginal). 

- Para tratar problemas relativos a circulação foram impactados os pontos:. 

Tiroide/Tiroide, Temporal/Temporal, palma de Mao /palma de mão. 
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- Para tratar problemas digestivos e intestinais foram impactados os pontos: Esôfago/ 

Esôfago, Duodeno/Duodeno, Glúteo/Glúteo, Parótida/Parótida, pescoço/Pescoço. 

- Para tratar a gripe e infecções foram impactados os pares: Humero/Humero, 

cardia/suprerenais, Pleura/Pleura, laringe/Laringe, cntracego/contracego. 

- Para tratar ansiedade e estresse foram impactados os pares: Cerebelo/Bulboraquideio 

 Os demais pontos impactados foram de prevenção pois são patologias ainda não 

manifestadas no organismo da bio acolhida. 

 

 

 

 

REAÇÕES AO RASTREIO ANTERIOR: 

 

A bio acolhida continua melhorando em seu tratamento, mas teve reação a segunda 

terapia, passou três dias sentindo mal com febre, tontura, sem apetite com dor no corpo. 

Melhorou após 3 dias  

. 

CONCLUSÃO GERAL DO TRATAMENTO DA BIO ACOLHIDA: PM 

 

 Bio acolhida melhorou dos problemas genitais/ sangramento;  problemas de circulação 

problemas digestivos (esofagite) infecções Ansiedade/ dor de cabeça, tontura, 

formigamento nos dedos; Estresse; Dor quadris; ´problemas nos olhos 

 

BIO ACOLHIDA: PM 

 

TODOS RESERVATÓRIOS E PONTOS ENCONTRADOS E IMPACTADOS DURANTE 

AS TRÊS SESSÕES DE BIOMAGNETISMO: 

 

PONTOS RESSONÂNCIA CLASSIFICAÇÃO PATOLOGIAS 

Cabeça de Fêmur Cabeça de Fêmur Reservatório Micose,osteoporose 

Capsula Renal Capsula Renal Reservatório Alex 

Cárdias Suprarrenais Reservatório Varizes Esofágicas e febre Reumática; 
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infecção na garganta na pele . 

Escarlatina= amigdalite, faringite, 

vômito, dor no corpo,febre. Erisipela 

Cerebelo Bulbo raquideio 

(medula) 

Vírus New castle 

Conduto Vesícula Rim Direito  Espiroqueta - Causa falsa Diabetes 

Cranial Cranial Bacilo Bacilo Antraz, causa problemas na 

faringe, pólipos nasais laringite, 

conjuntivite, má visão. Fotofobia 

muco, cistos ou tumor hipofisário 

(adenoma) relacionado com problemas 

de hipófise. Dor apneia do sono 

acromegalia 

Deltoide  Deltoide Bactéria Grandes dores de cabeça(cefaleia e 

enxaquecas),febres, irritabilidade, 

nervosismo. Principal causa de 

confusão.  

Duodeno Duodeno  Colite nervosa, colón irritado,Doença 

de Crohn. 

Escápula Escápula  Mycobacterium lepra e- é agressivo, 

causa o verdadeiro câncer. Produz 

toxinas que afetam a pele, células, 

produz dedos de tambor. 

Esôfago Esôfago  FASSCIOLOPSIS BUSKI 

Estomago  Estomago Órgão Gastroptose (Alcalinidade).Trombo 

(obstrui a circulação).Dor por Gastrite; 

Cólicas estomacais, má 

digestão,eructação; Mielite transversa 

7ª Dorsal; Desmielinizaçao axonal na 

medula.     

Glúteo Glúteo Parasita  Parasitas intestinais 

Maça de 

rosto/Pômulo 

Rim contra lateral Parasita Malária ou paludismo 

Malar Malar Vírus Entero vírus 

Mediastino Mediastino (I) Bactéria PROTEUS MIRABILIS-Sintomas 

laríngeos e bronquiais. Do falso HIV, 
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quando combina com outro vírus. 

Prende o Timo por causa da Imuno 

deficiência  

Nervo Vago Rim Direito Reservatório 

Universal 

Benevides 

Ovário Ovário  Disfunção ovariana 

Paratireoide Paratireoide Glândula Transtorno no metabolismo do cálcio e 

potássio; hipocalcemia, osteoporose, 

descalcificação. Dar-se por 

traumatismo, idade, insolação, 

infecções. Esta glândula produz 

paratormônio PTH, o principal 

hormônio da regulação da 

concentração do cálcio no sangue. 

Câimbras. Cálculos renais pedras nos 

rins.     

Parótida Parótida Lolita Especial Lolita - 

Peritônio Pleura Reservatório  

Pescoço Pescoço (I)  Blastocistis Hominis,  Protozoário que 

se manifesta em pessoas com baixa 

imunidade, pode ser assintomático ou 

causar transtornos intestinais 

Piloro Fígado Parasita Enfermo vírus vermiculares, oxiúro 

Piloro Rim esquerdo Resumir AMEBIASE INTESTINAL - As vezes 

os sintomas são fracos e 

despercebidos.e .em casos mais graves 

aparece diarreia, flatulência, 

obstipação intermitente, aparecimento 

de muco e sangue nas fezes. Podem 

migrar para  o Fígado causando 

abscesso hepático. 

Pineal Pineal  Disfunção glândula pineal 

Pigmentação 

Pineal Bulbo raquideio 

(medula) 

Vírus Gullain- Barré 

Pleura Pleura Reservatório Pleurite viral ou pleurisia 
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Rim Direito Capsula Renal Reservatório  

Seio nasal/seio 

maxilar 

Seio nasal/seio 

maxilar 

 Sinusite nasal. Maxilar paranasal. 

Coriza alérgica. Síndrome de Best  

(maculoptia bilateral). 

Trompa Trompa Vírus Parvo vírus 

Úmero Úmero  Enterobacter Pneumonia 

Ureter Ureter Reservatório 

universal 

Varicela (catapora) 

Ureter Ureter  Exantemática. Varicela. Catapora. 

Transtornos nos ureteres. Dermatite, 

falsa psoríase, Diabetes mellittus. 

Pernas inchadas. Cansaço, Nefrite 

(E.Colli). Rubéola, insuficiência renal, 

cistite, uretrite, proteinuria. Hermaturia 

(sangue na urina), sangramento vaginal 

e uretral. Polariza um ureter e pode-se 

segui-lo do umbigo ate a bexiga para 

não confundi-lo com ovário ou trompa; 

na criança e cutânea. Síndrome de 

Ingrid. Fibromiolgia. Câncer de cabeça 

de pâncreas. 

Útero Útero Reservatório Roberta especial disfunção 

Útero Ovário/útero Roberta Especial disfunção 

Vesícula Vesícula Reservatório especial Prada  Especial.Reserva de vírus.o 

mais comum do HIV e Hepatite 

B(Esperou 15 minutos para impactar) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho de estágio foi abordado a Terapia do Biomagnetismo, 

que é uma técnica dinâmica que atua sobre as células do corpo, ajustando o equilíbrio 

energético e o ph (potencial de hidrogênio) para eliminar, fungos, bactérias, vírus, 

parasitas e disfunção de órgãos, em qualquer ser humano. 

Os objetivos propostos foram alcançados e, durante as sessões de 

tratamento foi possível constatar que á terapia é eficaz. Os pacientes, no decorrer das 

sessões de terapia foram reequilibrando suas energias e ph ficando, visivelmente, 

saudáveis. Vale relatar o quadro de um dos pacientes que teve um Acidente Vascular 

Cerebral e chegou à sessão de terapia carregado por familiares, e voltou para casa 

andando. A partir da quarta sessão compareceu sozinho, ao tratamento, sem necessitar 

do auxilio de outras pessoas. 

Portanto, o referido Estágio despertou me grande interesse  para 

desenvolver mais estudos e pesquisas, além da carga horária do curso, a fim de obter 

maior sucesso na aplicação da Técnica. Assim, não me limitava aos horários e dias 

reservados ao Estágio, estendendo meu estudos por várias horas durante o dia e às vezes 

noite aproveitando a motivação e os resultados positivos que a incentivavam. 

Foi um grande oportunidade para aplicar os conhecimentos 

adquiridos, viabilizando uma prática mais consistente e eficaz, como também, 

propiciando em mim uma realização pessoal, por atuar junto à comunidade na busca por 

uma qualidade melhor de vida e saúde das pessoas atendidas. 
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ESTAGIO SUPERVISIONADO EM BIOMAGNETISMO – ANO:2018 

 Nome do Estagiário: Irmã Pushpamary susaiappan:Tel. (43) 33415280  

Celular 998637231    RG V333853F      Cidade: Londrina      Estado:Parana 

Local do curso e data: Capela Mãe da Divina Providência - Av. José Nogueira Franco, 

435 - Londrina – PR. De 13 a 17 de Novembro de 2017.  

Local do estagio:  Espaço fonte de Vida – Rua Santiago, 348, Parque Guanabara - 

Londrina PR 

Supervisor (nome e assinatura):  

                      Marly Ribeiro dos Santos Pupim / 

                                    Lia Margarete Brunetta /                                                                 

                                    Maria Inêz Marques da Silva/                                      

DIA HORAS SESSÃO OU 

 ESTUDO 

      O QUE REALIZOU?  

 (terapia, estudo, formação) 

Assinatura  

Estagiária 

Assinatura  

Supervisor 

06/02/2018 4hrs 1/PM 

 

 

 

  

06/02/2018 4hrs  Espiritualidade/estudo /Formação   

06/02/2018 

 

4hrs 2/PM    

06/03/2018 4hrs 1/PE     

13/03/2018 4hrs 1/PM 

 

 

 

 

  

13/03/2018 4hrs 1/OS    

20/03/2018 4hrs 1/EJ    

20/03/2018 4hrs 1/JASY    

03/04/2018 4hrs  Espiritualidade/estudo /Formação   

03/04/2018 4hrs 1/JVMV    

10/04/2018 4hrs 1/MJFA    

10/04/2018 4hrs 1/TAC    
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10/04/2018 4hrs 6/PM    

17/04/201 4hrs 2/CGO    

24/04/2018 4hrs 1/WA    

03/04/2018 4hrs  Espiritualidade/estudo /Formação   

03/05/2018 4hrs 2/WA    

08/05/2018 4hrs 1/MAC    

15/05/2018 4hrs 2/MLA    

15/05/2018 4hrs 5/PM    

29/05/2018 4hrs 1/PMD    

29/05/2018 4hrs 1/AUVS    

06/06/2018 4hrs  Espiritualidade/estudo /Formação    

06/06/2018 4hrs 8/PM    

12/06/2018 4hrs 1/MSC    

12/06/2018 4hrs 9/PM    

18/06/2018 4hrs 10/PM    

19/06/2018 4hrs 2/MSC    

26/06/2018 4hrs 3/MSC    

08/08/2018 4hrs  Espiritualidade/estudo /Formação   

08/08/2018 4hrs 2/SSW    

09/08/2018 4hrs 3/WA    

Total 120hrs     
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      FORMAÇÃO EM TERAPIA BIOMAGNÉTICA 

 

     BIOMAGNETISMO      

SINABIO 

Sindicato Nacional de Terapeutas de 

Biomagnetismo 

  

 
      

                                                                Sindicato Sindicato Nacional de Terapeutas de Biomagnetismo 
                                                                  Supervisor   

                                                                        Marly Ribeiro dos Santos Pupim / 

                                                                         Lia Margarete Brunetta / 

                                                                                     Maria Inez Marques da Silva/ 
 

  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOMAGNETISMO 

 

 

Nome: Pushpamary susaiappan Data de Nasci. 25/12/1972 

 

Endereço: Rua Monte Carmelo  Nº130 

 

CEP. 86044660  Estado:Paraná  Cidade: Londrina 

 

E-mail: irpushpa134@gmail.comTel. 4333415280 

 

Cel 998637231 operadora (43) TIM 

 

Data do curso e por quem foi ministrado: 13/11/2017-17/11/2017.  

Padre Dr. Elias Arroyo Román. 

 

Local do curso: Capela Mãe da Divina Providência - Av. José Nogueira Franco, 435 - Londrina – PR. 

De 13 a 17 de Novembro de 2017. 

 

Local de Estágio: Espaço fonte de Vida – Rua Santiago, 348, Parque Guanabara - Londrina PR 

 

Dias da Semana: Terça e quarta 

                                                                                      Data desta solicitude: 05/01/2018 

                                                                                               

Assinatura do solicitante 

NB. Entregue por favor, esta ficha ao supervisor do estagio no local de referencia, o qual dará o Visto 

Bom e enviará a SINABIO para conhecimento. 
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