
  

Hight Intensity Focused Eletro-Magnetic Field

Campo Eletro- Magnético Focado de Alta Intensidade

H.I.F.E.M.

Trata-se um campo eletomagnético pulsado e de alta intensidade. 

Campos desse tipo vem sendo estudados há decadas, e já foram relacionados 
à melhora em quadros de diabetes, hipertensão, depressão e até fertilidade. 
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Aumento 
de cerca 

de 
20% 

da camada
muscular

Redução 
de 

15 a 20%
da camada
de gordura
subcutâne

a

Aumento 
de cerca 
de 20% 

da camada
muscular

Redução de 
15 a 20% da 
camada de 

gordura 
subcutânea

Aumento do metabolismo corporal

Cerca de 20.000 contrações 
em uma sessão

Tratamento rápido e confortável
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Resultado obtido em 3 semanas – 6 sessões
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Quando um campo eletromagnético de alta intensidade atua 

sobre um corpo condutor de forma pulsada, as rápidas mudanças 

nesse campo induzem movimentação das estruturas 

eletricamente carregadas, gerando uma corrente elétrica 

conhecida como corrente de Foucault.

A magnitude da corrente gerada é proporcional ao campo 

magnético gerador, à área onde é gerada a corrente, à variação 

do fluxo de cargas e inversamente proporcional à resistividade do 

corpo condutor.  

H.I.F.E.M. “Eddy Current”
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade


  

H.I.F.E.M.

“Eddy Current”

Despolarização de membrana 
celular através da abertura de

“poros” transitórios 

Efeitos sobre o 
tecido biológico

A ação de uma corrente 

elétrica sobre o tecido 

biológico pode acarretar 

diversos efeitos distintos, 

variando de acordo com 

as características físicas 

dessa corrente como: 

intensidade, frequência, 

entre outros.
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H.I.F.E.M.

2,5 Tesla

Capacidade de penetração 

de até 10cm no tecido

Baixa Frequência

De Pulsação 

Campos eletromagnéticos pulsados de alta 

intensidade e baixa frequencia geram 

correntes capazes de estimular a atuação 

de ATPases de membrana ligadas à 

regulação de Cálcio (Ca++)
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A interação de um campo eletromagnético pulsado de alta intensidade e baixa 

frequência com o corpo humano gera uma corrente elétrica capaz de ativar ATPases 

de membrana envolvidas na regulação de cálcio.  

Ativação ATPases

de membrana

 Estrutura de membrana que usa ATP 

para ativamente movimentar íons Ca++, 

mesmo contra o gradiente de 

concentração. Está presente em maior 

quantidade nas membrana do retículo 

sarcoplasmático. 

Ca++ ATPase 

= 
“Bomba” de Cálcio

=
Aumento na entrada de 

Ca++ no sarcoplasma 

Contrações 
músculares 

supramáximas

Alto consumo de ATP Estímulo de
Atividade Lipolítica 
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Ativação ATPases
de membrana = Aumento na entrada de 

Ca++ no sarcoplasma 

Contrações 
músculares 

supramáximas

Cerca de 20.000
contrações musculares

supramáximas em
  01 sessão

Contrações supramáximas recrutam 

todas as fibras musculares gerando 

uma  contração completa e de alta 

qualidade, que não seria alcançada em 

um exercício físico ou corrente de 

eletroestimulação.

- Hipertrofia das fibras musculares;

- Aumento de 20% da massa magra

 em 4 a 6 sessões;

- Melhora da performance na prática 

de exercícios físicos;

- Ajuda na propriocepção;

- Aumento da força muscular;

Ao final de cada “bloco” de contrações, 

a máquina realiza uma pulsação 

diferente, que age como uma 

massagem local, ajudando a relaxar o 

grupo muscular trabalhado e 

dissipando o ácido lático acumulado.

Diminuição do ác. lático para evitar o 
surgimento de dores musculares após a sessão
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Contrações musculares supramáximas

Redução de diástase abdominal

Aumento de, em média, 20% da 
espessura da camada muscular

Aumento do metabolismo corporal

Ativação da circulação

Melhora na resposta de regeneração
e cicatrização tecidual

Resposta muscular perdura 
até 6 meses 

Cerca de 20.000 contrações 
em uma sessão

Induz estímulo lipolítico nos adipócitos
adjacentes ao músculo ativado 

Tratamento rápido e confortável Não provoca dores musculares 
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Ativação ATPases
de membrana = Alto consumo de ATP Estímulo de

Atividade Lipolítica 

* Como as Ca++ ATPases ativadas pela corrente citada se 

encontram, majoritariamente nas membranas dos retículos 

sarcoplasmáticos (que ficam dentro das células musculares), o 

efeito de estímulo da atividade lipolítica também ocorrerá, 

preferencialmente, dentro do músculo!   

Única tecnologia no mercado capaz de
atuar sobre a GORDURA VISCERAL!!!

Estímulo à atividade lipolítica = Ativação de lipases citoplasmáticas

As células adiposas, armazenadoras de gordura, possuem, em seu citoplasma, 

enzimas (lipases) que são responsáveis pela realização da lipólise, processo 

através do qual se dá a quebra dos triglicerídeos e liberação de ácidos graxos e 

glicerol, para obtenção de energia. 
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Estímulo à atividade lipolítica = Ativação de lipases citoplasmáticas

Ativação 

das lipases

citoplasmáticas

Redução de cerca de 20% no tecido 
subcutâneo em pacientes com IMC 
normal.

Em pacientes com sobrepeso ou 
obesidade, primeiro haverá ação 
sobre os adipócitos alocados entre as 
fibras musculares (gordura visceral), 
portanto a redução desta será mais 
significativa do que a redução da 
gordura subcutânea.

O excesso de ácidos graxos livres 
acumulado após o estímulo lipolítico 
pode causar disfunção das células 
adiposas adjacentes, levando a sua 
degradação.
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