EDITORIAL

O presente número da Revista Saúde Quântica da UNINTER traz em sua 4ª edição, a
solidificação de trabalhos científicos oriundos de diferentes campos de estudo. Evidenciase neste volume, a consolidação da ciência quântica com produções abrangentes, nas
várias áreas da saúde e ao mesmo tempo com muita especificidade no contexto quântico.
Tal processo é expressão das frentes desenvolvidas no Projeto Quantum em parceria com
a FisioQuântic, a citar; Congresso Latino-americano em Saúde Quântica (CSTQ), Simpósios
Regionais, grupos de estudo e sobretudo dos cursos, nos diferentes âmbitos. É notada a
importância dos cursos de pós-graduação em que a produção científica através de seus
TCCs (Trabalho de Conclusão de Curso) sendo uma prerrogativa, contribuíram fortemente
para esta construção. Esta edição contempla 8 artigos no campo de saúde quântica e áreas
convergentes.
O artigo de abertura “O Universo Interconectado com a Realidade do Conhecimento e a
Produção de Estados e Comportamentos Biofísicos” de Aparecida de Fátima Dalosse e
Jorgina Maria da Silva exploram as interconexões do universo. Discutem que esta
produção da realidade concreta ou abstrata depende das conexões receptivas e
transmissíveis que se fundem ou se complementam numa ação energética que põe em
movimento a criação da realidade. As autoras analisaram, em sintonia com tais reflexões,
a relação da física quântica junto ao comportamento celular pertinente aos padrões de
energia e a proximidade religiosa com o ser quântico.
Lucia Terezinha Sonaglio e Vania Lucia Slaviero verificam em seu artigo intitulado “O
Ho’oponopono Como Técnica Para Resignificação De Memórias Inconscientes” a eficácia
da aplicação de uma alternativa de cura baseada em uma técnica milenar, chamada
Ho’Oponopono. Discutem a capacidade desta prática em possibilitar a todos a
transformação de problemas de saúde, de relacionamentos afetivos e financeiros,
procedendo a eliminação de memórias bloqueadoras inconscientes, por meio de
fundamentação teórica e aplicação prática em diferentes contextos.
As autoras Cerise Maria de Lima Soffiatti Zolet e Glória Maria A. F. Cristofolini avançam na
discussão dos biofótons emitidos por seres vivos. O artigo “Biofótons e a Comunicação
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Quântica Das Células” discorre acerca dos fótons ultrafracos como uma resultante do DNA
de seres vivos relacionados ao crescimento e diferenciação celular, comunicação celular,
metabolismo oxidativo e carcinogênese. Desta forma, os biofótons podem vir a ser uma
valiosa ferramenta no enfrentamento de problemas de saúde.
Com um tema mais pertinente à área da alimentação, Franciele Gazola e Cristiano Caveião
apresenta o debate acerca da “ Ingestão De Lactose, Caseína E Glúten E O Comportamento
Do Portador De Autismo”. O artigo verifica a influência da ingestão de lactose, caseína e
glúten pela criança portadora de autismo, nos sintomas, na qualidade de vida e estado
geral do indivíduo portador de autismo. Os resultados revelam que a ingestão de lactose,
caseína e o glúten tem grande interferência no comportamento do portador de autismo e
que quando retirados da dieta, muitos sintomas são amenizados.
Sob o título “Oligoterapia Como Tratamento Complementar Para Deficiência Nutricional
Do Mineral Zinco” Julieta Clarisa Ferreyra Ritta e Jorgina Maria da Silva apesentam a
oligoterapia como uma terapia vibracional que atua no equilíbrio das frequências dos
minerais que compõem o corpo humano. Este trabalho observa que o tratamento com
Zinco ionizado pode ser eficaz na recuperação da deficiência nutricional desse mineral em
associação ao tratamento com zinco ponderal quelado, mostrando que esta pode ser uma
tendência junto a outros minerais.
O artigo “Fisioterapia Quântica Em Osteoartrose De Joelho – Um Estudo De Caso”, das
autoras Maria Luci Kruscielski Pietchaki e Glória Maria Ferreira Cristofolini exploram o
potencial das Essências Vibracionais no tratamento de agravos crônicos, como artrose.
Este estudo apresenta um estudo de caso em que estas essências mostraram um impacto
positivo na saúde do indivíduo após seu uso sistemático.
Marli Terezinha Racki Bourscheidt e Andréia Guinoza apresentam o artigo “Síndrome Da
Fibromialgia: Tratamento com terapia complementar técnica reiki” o qual traz uma
abordagem sobre a aplicação do Reiki como uma Terapia Quântica para a melhora do
quadro álgico, impactar o agravo e trazer qualidade de vida em pacientes com diagnóstico
de fibromialgia. Um estudo com 11 participantes mostrou que a aplicação do Reiki traz
melhorias na qualidade de vida nos indivíduos portadores da fibromialgia.
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Lidia Maria Sabbadini traz em seu artigo “Alerta Para A Sintomatologia De Contaminação
Humana Com Liga Mercurial Advinda Das Restaurações Odontológicas” uma reflexão
sobre o metal pesado mercúrio (Hg), presente nos amálgamas odontológicos, e seu
impacto silencioso nas transcrições gênicas e deletério em órgãos nobres, como no rim e
Sistema Nervoso Central (SNC). O estudo aborda a importância dos profissionais da área
estarem esclarecidos sobre este contexto e propõe também a necessidade da questão
sofrer maior aprofundamento científico.
É relevante destacar a importância da participação de todos que deram sustentação
a esta edição, tanto daqueles envolvidos no processo científico, como dos profissionais de
outros âmbitos que fizeram esta Revista exitosa.

Paulo Henrique Battaglin Machado
Editor Chefe

Revista Saúde Quântica / vol.4 –nº4/ Jan–Dez 2015

3

