
Diagnóstico Integrativo e Preventivo do Estado de Saúde  

 

 

 

- Não se sente bem e não sabe qual a origem desse mal estar? 

- Pretende fazer um diagnóstico completo ao seu organismo no sentido de prevenir o 

aparecimento de futuras patologias?  

Tem aqui essa possibilidade!  

Através de um inovador equipamento de Diagnóstico Quântico, que integra ciências médicas, 

de engenharia, bioquímicas, biológicas e electrónicas e que analisa e regista cerca de 300 

parâmetros do corpo humano. 

Este equipamento tem origem num outro criado há cerca de 30 anos para monotorizar, em 

cada momento, a saúde dos astronautas quando em missão e, mais tarde, atletas de alta 

competição. Desde então tem vindo a ser utilizado nas mais variadas áreas da saúde. Os 300 

parâmetros analisados são agrupados em mais de 40 relatórios e cobrem:  

- Sistema Cardiovascular, 
- Sistema Cerebral,  
 - Sistema Gastrointestinal, 
- Funlão Pancreática, 
- Função Hepática, 
- Função Biliar, 
- Função Pulmonar, 
- Função Renal, 
- Sistema Nervoso Central, 
- Sistema Endócrino, 
- Sistema Imunitário, 
- Pulso do Coração e do Cérebro (risco de acidente vascular cerebral, pulso,...), 
- Densidade mineral óssea, coeficiente de osteoporose, calcificação da coluna, doenças ósseas, 

  



- Acúçar (coeficiente de secreção de insulina, açúcar no sangue, açúcar na urina), 
- Lípidos do sangue (viscosidade, CT, HDL, LDL, triglicéridos, complexo imunológico circulatório), 
- Avaliação física geral (capacidade cerebral, teor de água, teor de oxigénio, pH,...), 
- Obesidade (metabolismo dos lípidos, hiperinsulinemia,...),  
- Tiróide, 
- Toxinas (radiação electromagnética, pesticidas,...), 
- Metais Pesados (chumbo, mercúrio, arsénio, cádmio, crómio, antimónio,...), 
- Alergias, 
- Minerais e Oligoelementos, 
- Vitaminas, 
- Aminoácidos, 
- Coenzimas, 
- Colagénio, 
- Função Sexual Feminina (mama, ciclo menstrual, ovários, hormonas,...), 
- Função Sexual Masculina  (próstata, esperma, hormonas,...), 
- Pele, 
- Olhos, 
- Meridianos de Acunpuntura, 
- TDAH (deficit de atenção com hiperactividade), 
-  Avaliação Física Básica (fluidos, proteínas, gordura, razão da gordura abdominal, massa muscular, 

avaliação da forma corporal,...).  
 

Para além destes relatórios o Bioanalisador Quântico gera ainda um Relatório Final Global com 
alertas sobre os orgãos/parâmetros que requerem atenção prioritária.   
 
Uma das particularidades mais importantes deste equipamento reside na sua capacidade de, 
mesmo sem a manifestação de qualquer sintoma, identificar o início de uma patologia, podendo-se 
assim agir antes do aparecimento da doença.    
 
É inovador, prático, abrangente, preciso, não invasivo, sem efeitos colaterais e o mais rápido meio 
de diagnóstico integral conhecido.  
 
Não deve ser utilizado por portadores de pacemaker ou qualquer outro dispositivo electrónico, nem 
por grávidas.  
  

 

 

Como este Diagnóstico Quântico faz uma avaliação global do organismo e é preventivo no sentido 

de antecipar alterações que ainda não se manifestaram, sugere-se que o mesmo seja realizado 

uma a  duas vezes por ano. 

  



Terapia Biorreguladora 

Nutrição Celular Activa 

 

 

Como corrigir as deficiências detectadas pelo Bioanalisador Quântico?  

Com a suplementação bionutricional NUTERGIA.  

O nosso organismo é constituido por 10000 a 30000 mil milhões de células que se organizam em 
unidades específicas e cujo bom funcionamento depende de aportes em micronutrientes 
(oligoelementos, vitaminas, aminoácidos, minerais, antioxidantes, ácidos gordos poli-
insaturados,…). 

Fruto de diversos anos de investigação sobre as carências da célula e as suas relações com os 

desequilíbrios de saúde, um conjunto de cientistas de diversos países concluiu, nos anos 80, que 

havia uma “raíz nutricional” comum e, com essa descoberta, desenvolveram uma abordagem 

terapêutica bionutricional assente na micronutrição.  

Esta terapia personalizada vai actuar ao nível dos parâmetros/terrenos identificados como 
prioritários e desenvolve-se em duas fases:  

A primeira, Desintoxicação, elimina as toxinas através da estimulação dos principais orgãos 
excretores (rins, fígado, intestinos, sistema linfático, pele); 

A segunda, Reestruturação, modula o sistema imunitário, regula as funções orgânicas e 
repara e regenera as funções celulares.   

Em média, o reequilíbrio ocorre num intervalo de 3 a 5 meses.  

 

 

 

 

  



Curriculum (resumo) 

Helena Corrêa é licenciada em Eng. Química pelo IST. Iniciou a sua carreira no Grupo 
Unilever como Responsável do Laboratório Fisico-Químico. Mais tarde passa Deputy da 
Direcção de Recurso Humanos e posteriormente para a Direcção de Marketing, onde 
lança a marca AXE e relança os gelados Olá. 

Sai para a L´ Óreal como Directora Geral da unidade Parfums et Beauté e mais tarde 
entra na Shell Portuguesa como Directora de Comunicação Externa e Interna. 

A partir de 1990 passa a dedicar-se à consultoria nas áreas do Coaching, Mentoring e 
Conseling.   

Há cerca de 5 anos sentiu o apelo das terapias alternativas, sendo actualmente 
Especialista em Diagnóstico Quântico, Terapia Biorreguladora, 
Aconselhamento Bionutricional e Terapeuta de Biomagnetismo.  

Tem vindo a realizar diversas formações, entre as quais se destacam: 

- Medicina Quântica, sendo Especialista em Diagnóstico Quântico 
- Terapeuta em Biomagnetismo, Figueira Mansa 
- Micronutrição e Suplementação, entre as quais se destaca Coaching Nutricional: El Abordaje 

Nutricional del Futuro, ANUNA, Espanha 
- Mesa Radiónica 
- Quantum-Touch, Quantum-Touch Inc. 

 

 

 

 

 

Subscreve o conceito de “saúde” da Organização Mundial de Saúde: 

“Para a Organização Mundial de Saúde o conceito “saúde” mais do que a ausência de 

doença, corresponde a uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e social, onde se 

inclui a adequação do indivíduo ao meio em que está inserido.”  

 


