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RESUMO 
 

A Tatuagem é uma prática bem antiga com sua história catalogada ao longo deste 

período. Mas em toda sua história, nunca se comprovou uma maneira indolor de 

fazer a tatuagem. Diante disto e pensando nisto, usamos aqui no presente TCC 

uma maneira abrangente de utilizarmos uma técnica de analgesia através da 

cromopuntura, utilizando da cor azul. 

Palavras-chave: Cromopuntura, tatuagem, indolor, azul. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o ínicio dos tempos o ser humano usa a técnica de marcar 

seus corpos com tintas, cortes, queimaduras e outras marcas de 

maneira definitiva, com o objetivo de delimitar grupos pertencentes a 

uma tribo, por exemplo, ou até mesmo para levar adiante a cultura de 

um povo. Hoje em dia diversos grupos fazem marcas em suas peles 

com o objetivo de se identificarem a seus semelhantes 

ideologicamente. Já outras pessoas ou, a maioria delas faz tatuagens 

por finalidade unicamente estética, ou seja, por pura vaidade. Existe 

também a alternativa da maquiagem definitiva para aquelas pessoas 

que queiram ressaltar algum ponto de sua beleza, como 

preenchimento e contorno de lábios, preenchimento ou delimitação de 

sobrancelhas, entre outros. Mas, também é usado para reconstituir 

partes ausentes por fins cirúrgicos, como é o caso do redesenho de 

auréola de mamilo retirado por conta de mastectomia. Esses são os 

meios utilizados pelas pessoas seja lá qual for o fim, mas o que 

costuma colocar mais medo nas pessoas é a terrível agulha e a dor 

que a mesma venha a provocar. Tanto a tatuagem como a 

maquiagem definitiva podem ser realizados com agulhas de uma até 

oito pontas, diferenciando no tipo de pigmento e a profundidade de 

aplicação na pele. Ambas causam certo desconforto ou como muitos 

preferem dizer, dói mesmo. Mas, é claro que a dor também varia de 

indivíduo para indivíduo, pois cada pessoa possui uma sensibilidade. 

O que mais importa aqui é saber se é possível fazer tatuagem sem 

dor. Pois bem, alguns profissionais usam pomadas com princípios 

anestésicos, como é o caso da prilocaina, ametocaína e também a 

lidocaína. Mas, o que costuma acontecer é que esses profissionais da 

arte da tatuagem, na maioria das vezes, não possuem muito 

conhecimento sobre o poder desses medicamentos de provocar a 

insensibilidade à dor ou fazê-los ser mais eficientes. Pois, existem 

alguns fatores que podem atrapalhar a penetração desses 

medicamentos na pele e, assim não provocar o efeito esperado. 

Alguns dos fatores que podem atrapalhar esse efeito é o tipo de 

medicamento usado, se em creme, gel, pomada, colução 

hidroalcóolica entre outros. A concentração do principio ativo também 

costuma influenciar de maneira notável; a integridade e espessura da 
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pele também; a manutenção do efeito durante o procedimento e 

outros. primeiramente o profissional precisa escolher o melhor veículo 

de medicamento para o tipo de pele que se está lidando e, assim a 

fórmula mais apropriada também. Ao contrário, além de não causar o 

efeito esperado pode também provocar problemas graves de 

irritações e alergias na pele da pessoa. 

Este presente trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa pratica 

sobre a cromopuntura aplicada na tatuagem, objetivando deixar a 

tatuagem indolor, utilizando a cor azul que tem além de outras 

funções tem a função de analgesia. A cromopuntura viabiliza como 

uma técnica de terapia, lançando sempre uma luz  visto que já é a 

própria luz de origem., acessando o sistema nervoso, para minorar a 

dor, curar, acalmar, tranquilizar, energizar entre outras...Para 

fundamentar o tratamento alternativo, se seguira a explicação do 

mecanismo utilizado entre a cromopuntura e a tatuagem. E a forma de 

tratamento escolhido para atuarmos. Prosseguindo, haverá uma 

explanação sobre a forma utilizada e a opinião das pessoas utilizada 

nas amostras deste experimento. 
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1.  A TATUAGEM 

Para este trabalho, torna-se relevante apresentar alguns dados da história da 

tatuagem no Ocidente, pois seu uso possui um percurso histórico que auxilia 

na sua compreensão. 

 Embora os primórdios da tatuagem estejam localizados na pré-história 

(Gilbert apud Osório, 2006), seu percurso ou “re-descoberta” no Ocidente 

(Osório, 2006) data das expedições marítimas que se realizaram no século 

XVIII, com as viagens do capitão Cook e, em especial, às ilhas do Pacífico. 

Inicialmente como arte “exótica, onde foi observado que a tatuagem era uma 

prática tradicional, bastante expandida e com importantes funções sociais” 

(Grognard apud Fonseca, 2003), ela posteriormente se torna prática ocidental. 

Vários capitães e marinheiros começaram a se interessar por esta arte, 

fazendo-se tatuar, transformando, dessa maneira, seus próprios corpos numa 

tela para ser exibida aos olhos do Ocidente. Apesar de que já se tinha 

conhecimento de diferentes marcas corporais existentes entre os povos 

“primitivos”, foi somente quando os marinheiros e viajantes talharam suas 

peles que se estabeleceu uma ponte através da qual o Ocidente se aproximou 

e iniciou a trajetória da tatuagem.  

Muitos tatuadores ocidentais dos séculos XIX e XX eram ex-marinheiros e 

aprenderam a técnica enquanto estavam a bordo e, segundo Gilbert (apud 

Osório 2006), já na metade do século XVIII os principais portos britânicos 

tinham pelo menos um tatuador profissional, normalmente marinheiros 

aposentados. Pode-se dizer que o ressurgimento da tatuagem na Europa, 

esquecida desde a Idade Média, foi devido a este acontecimento. 
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O ressurgimento da tatuagem na Europa se deu também através do circo, 

onde corpos tatuados eram expostos como atrações. Segundo Gilbert (apud 

Osório 2006), o primeiro artista circense tatuado foi o inglês John Rutherford, 

que começou a carreira em 1828. 

      As mulheres tiveram papel relevante no circo. Uma das percussoras foi La      

Belle Irene que entrou para o circo em 1890. La Belle Irene foi tatuada por 

famosos tatuadores da época, suas tatuagens seguiam a tradição circense, e 

dizia-se ter sido tatuada no Texas, lugar selvagem onde se acreditava que as 

marcas serviam para afastar os índios (Gilbert apud Osório, 2006)  

A partir de La Belle Irene, as mulheres entraram no negócio da tatuagem 

circense, um mercado que se mostrou extremamente lucrativo na época 

(Oettermann apud Osório, 2006), aonde famílias inteiras chegaram a tatuar seus 

corpos. Algumas mulheres mantinham ligação conjugal com os tatuadores e 

artistas circenses, no qual as esposas serviam de propaganda do trabalho dos 

maridos, e de uma forma ou de outra aprendiam o ofício de tatuadoras, ou seja, a 

ligação conjugal facilitava a entrada das mulheres na profissão. 

Logo depois, no percurso do século XIX e começo do XX, a prática da 

tatuagem seguiu uma intrépida fase de peregrinação pelos setores marginais 

da sociedade, nos quais, presidiários, meretrizes e soldados converteram-se 

nos novos protagonistas dessa prática. Como conseqüência, os ambientes 

sociais por onde começava a transitar a tatuagem eram as penitenciárias, os 

quartéis, os cárceres e a rua (Fonseca, 2003). 
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Dentre os ambientes citados acima cabe destacar o cárcere, onde a tatuagem 

cobrou uma significativa importância, a ponto de ser conhecida popularmente 

como a “flor do presídio” (Grognard apud Fonseca, 2003). Nesse cenário, 

aprendia-se a tatuar, praticava-se, experimentava-se, realizava-se a primeira 

tatuagem. Era um público cativo. Mais da metade de sua população tinha 

tatuagens (Le Breton apud Fonseca, 2003). 

Assim, ao converter-se em objeto de preferência dos setores marginais, a 

tatuagem se situava socialmente nas margens da sociedade, esse era seu 

novo contexto e referente sócio-cultural. Essa situação gerou uma construção 

negativa em torno dessa prática, que transportou ao imaginário social um 

sentido de referência e equivalência entre tatuagem e marca de 

marginalidade, que começou a atuar num duplo sentido, pois estar sobre uma 

posição socialmente desfavorável também era em si mesmo um valor de 

estigma (Le Breton apud Fonseca, 2003). 

Mesmo com o sentido de referência à marginalidade, a tatuagem esteve 

presente na nobreza européia. As tatuagens da família real britânica deram 

início a um processo de imitação prestigiosa (Mauss, 1974). Segundo Osório 

(2006), no corpo da realeza, as tatuagens ganharam novos significados, elas 

tornaram-se, sobretudo, lembranças de países orientais. Segundo Borel (apud 

Osório, 2006) a nobreza foi a disseminadora de uma prática que tinha raízes 

nos viajantes, que, assim como os marinheiros, costumavam se tatuar com o 

intuito de levar uma recordação do lugar visitado. 

Segundo Gilbert (apud Osório, 2006), o exemplo da nobreza britânica 

influenciou os comandantes da sua Marinha Real, bem como a elite de um 



15 
 

modo geral, onde a nobreza desempenhou um papel de elaborar a tatuagem 

como um sinal de bom gosto, elegância e distinção. Mesmo assim, a tatuagem 

só ganhou a classe média ocidental no final do século XX. 

A tatuagem na contemporaneidade adquiriu uma nova forma de ser assumida 

e de ser praticada socialmente, sendo cada vez mais freqüente ver corpos 

tatuados em distintos setores sociais, sem ou com poucas restrições de 

gênero, idade ou status. A tatuagem deixou de ser uma prática exclusiva da 

marginalidade e começou a se inserir em novos contextos sociais, ganhando 

outros significados (Osório, 2006). 

Algumas formas de apropriação social geraram novas dinâmicas e imaginários 

em torno da tatuagem. Em especial as dos anos 1960 e 1970, quando a 

tatuagem se converteu em “privilégio das culturas marginais”, inicialmente, 

com grupos urbanos, tais como, roqueiros, motoqueiros, hippies e, de maneira 

mais radical, os punks e os skinheads, que ostentavam publicamente sua 

vontade de romperem com as regras sociais, usavam a tatuagem como um 

ornamento associado às suas vestimentas que os identificavam e os situavam 

deliberadamente à margem da própria sociedade (Le Breton apud Fonseca, 

2006). 

Definitivamente, esse era um uso e uma apropriação bem diferente da que 

tinha anteriormente a tatuagem, pois passou de forma de expressão popular 

através da qual os setores marginais comunicavam seus sentimentos e 

paixões (Grognard apud Fonseca, 2003), para converter-se numa marca 

ornamental de identificação grupal e de transgressão social. A tatuagem 
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ganhou, então, uma nova conotação dentro do imaginário coletivo: a rebeldia 

juvenil e sua associação aos excessos, em particular, ao uso de drogas. 

Somente nos anos 1980 é que o caráter estigmatizador da tatuagem começou 

a mudar, com o estabelecimento de modernas lojas exclusivas (dotadas de 

equipamentos especializados, material descartável), profissionalização dos 

tatuadores, melhoramento da técnica e o mais importante: a nova forma de 

conceber o corpo como matéria-prima de construção do sujeito e aberto às 

transformações. A tatuagem torna-se uma das opções estéticas mais 

procuradas pelas novas gerações (Le Breton apud Fonseca, 2006).  

No Brasil, o processo de modernização da prática da tatuagem se deu de 

forma muito lenta em razão da dificuldade de acesso às novas técnicas e, 

principalmente, à máquina de tatuar elétrica. A máquina foi inventada em 

1891, pelo norte americano Samuel O’Really, que revolucionou aspectos-

chave do exercício deste ofício, tais como a redução do tempo de trabalho. 

Assim, quando antes se precisava de horas para poder realizar uma tatuagem, 

passaram a ser necessários minutos (Pierrat apud Fonseca, 2003). Outra 

mudança diz respeito à qualificação técnica na aplicação das tatuagens, que 

aperfeiçoava o acabamento de seus traços, dos contornos, do brilho e do 

colorido, etc. Porém, o que adquiriu uma maior dimensão social foi o fato do 

uso da eletricidade ter criado a necessidade de um ponto de corrente elétrica, 

portanto de fixar, de alguma maneira, o exercício dessa prática, de ter um 

cenário que possibilitasse a aplicação da tatuagem, e com isso um tatuador, 

que atuasse dentro deste cenário, com disposição de tempo e com certa 

dedicação para esse ofício.  
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 Os avanços nesse campo dependeram também dos tatuadores 

estrangeiros que, chegando ao Brasil, se converteram em intermediários da nova 

tecnologia da tatuagem. É o caso do Tattoo Lucky, imigrante dinamarquês, 

marinheiro, de família de tatuadores, que veio para o Brasil em 1959, aqui ficando 

até a sua morte em 1983 (Marques, 1997), e que se converteu, com o passar dos 

anos, em “mito de origem” (Osório, 2006) da tatuagem contemporânea no Brasil. 

Seu prestígio deveu-se ao domínio que tinha da técnica moderna e, em particular, 

da máquina elétrica, em um momento em que a tatuagem ainda era praticada à 

mão. Lucky tornou-se, assim, uma referência importante para as novas gerações 

de tatuadores. 

 

Assim, durante a década de 1970, o mundo brasileiro da tatuagem viveu  

um período de experimentação, de passagem das “agulhas caseiras” à 

fabricação de máquinas elétricas: “Entrou em ação o jeitinho brasileiro. 

Gravadoras, vitrolas, aparelhos de barbear e aceleradores de autorama foram 

sacrificados em nome da arte” (Marques, 1997:192 apud Fonseca, 2006). 

Igualmente, os lugares onde se tatuava eram improvisados em pequenos 

espaços dentro de galerias, academias de ginástica, barbearias etc., e mais 

comumente nas próprias casas dos tatuadores. Nessa época, a tatuagem 

mantinha status de ofício doméstico, artesanal, praticados por amadores, em 

um ambiente no qual predominavam as relações de amizade. 

 Foi só a partir dos anos 1990 que começaram a ser estabelecidos estúdios 

de tatuagens com toda a parafernália moderna: instrumental, materiais 
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descartáveis e catálogos, que tentavam imprimir uma nova imagem do 

profissionalismo, de qualidade artística e de procedimentos higiênicos em relação 

à prática, embora sem fácil aceitação social em função do estigma que o trabalho 

carregava.  

 Pode – se dizer que os primeiros tatuadores, ou os primeiros a praticar o 

ofício de tatuador foram os marinheiros e viajantes do século XVIII. Os mesmos 

foram seduzidos pela prática corporal praticada pelos povos aborígenes do 

Pacífico Sul e começaram a tatuar seus próprios corpos. Mas o ofício só se tornou 

prática constante quando se aposentaram. 

 Segundo Osório (2006) circo se constitui num dos primeiros ambientes de 

trabalho para os tatuadores e para os tatuados, onde os tatuadores podiam 

mostrar sua arte, sobretudo, nos corpos das mulheres e até de famílias inteiras. É 

naturalmente compreensível entender a razão de o circo ser um ambiente 

propício para o fortalecimento do ofício de tatuador e também para a divulgação 

da tatuagem, pois na época (início do século XX) o circo era o local onde coisas 

“estranhas” e “diferentes” viviam e aconteciam. 

 A trajetória da construção da carreira de tatuador é marcada por momentos 

paradigmáticos, momentos que marcam passagens em suas trajetórias: por 

exemplo, a passagem de tatuado a tatuador ou a de aprendiz a profissional 

(Costa, 2004). A aprendizagem de um tatuador está baseada no esforço contínuo 

e permanente, já que devem estar sempre se aperfeiçoando, treinando, 

desenhando e participando de convenções para conhecer as novidades que 

surgem sobre tatuagem. 
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 Neste ofício duas características se mostram fundamentais e 

complementares: a primeira seria a existência de uma espécie de “dom”, uma 

característica particular daquele indivíduo que é saber desenhar ou “ter um 

jeito” para o desenho; e o domínio de técnicas específicas da tatuagem, 

técnicas estas que devem ser aperfeiçoadas constantemente através do treino 

e da prática. O domínio das técnicas parece ser o que define a qualidade da 

arte do tatuador. Ele deve estar sempre se atualizando em sites, convenções e 

revistas especializadas, como também trocando experiências com outros 

tatuadores.  

 O domínio da técnica de desenhar distingue e classifica o “bom tatuador” 

que corresponde à outra classificação: a de “artista”. Estas duas classificações 

são vistas como sinônimos entre os tatuadores. E por fim além do domínio do 

saber desenhar, também é preciso dominar técnicas que são transmitidas apenas 

por outros tatuadores, onde essas técnicas são passadas por meio de 

observações, e também instruções e orientações de um tatuador mais experiente. 
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1.2-TATUAGEM E CORPO 

 

 A antropologia, desde Marcel Mauss, demonstra a diversidade moral e 

cultural da humanidade, revelando modos distintos de percepção, utilização e 

relação com corpo. Marcas corporais e metamorfoses do corpo são comuns em 

inúmeras sociedades humanas, tais como: subtração ritual de fragmentos do 

corpo (clitóris, dentes, dedos, etc); modificações na pele (escarificações, incisões, 

cicatrizes, etc); inscrições sob a forma de tatuagens definitivas ou provisórias; 

maquilagem; modificações na forma do corpo (alongamento do crânio, pescoço, 

etc); ou seja, inúmeros tipos de transformação corporal que atuam como formas 

de distinção do sujeito na coletividade, utilizando o corpo como objeto de 

interação e adaptação ao meio social (Ferreira, 2008). 

 Cada sociedade possui hábitos que lhe são próprios. Esses “hábitos” 

variam não simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, 

com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com os 

prestígios. Não se pode ter uma visão clara desses fatos se não introduzir-mos, o 

que Mauss vai chamar de uma tríplice consideração, ou ponto de vista do 

“homem total” (Mauss, 1974). 

O contexto social e cultural modela o corpo em suas diversas maneiras de 

falar, andar, pular, dançar, sentar, rir, ficar de pé, dormir, tocar, ver, viver e morrer, 

ou seja, o indivíduo modela seu corpo no diálogo com a sociedade. As 

convenções sociais revelam a relação do indivíduo com o seu meio social por 

meio de ritos, etiquetas, códigos culturais e sociais, jogos de aparência, técnicas 
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corporais, marcas de distinção (como tatuagens e piercings), etc. Tudo está 

inscrito no corpo. 

 Como já mencionado , a tatuagem possui uma longa tradição de 

desprestígio e condenação da prática, e se faz evidente na série de valores 

“negativos” com os quais ela é relacionada, como aquilo que é sujo, podre, 

perigoso e contaminado.  Levando em consideração o histórico da tatuagem, 

pode-se pensar, numa categoria cultural do “impuro”, onde simbolicamente se 

encontra a tatuagem (Fonseca, 2006). Em seu livro “Pureza e Perigo”, Mary 

Douglas (1976) desenvolve uma perspectiva direcionada à análise religiosa, mas 

sua tese sobre a dicotomia pureza/impureza como ordenadora da realidade pode 

ser aplicada na compreensão da “impureza” da tatuagem. De acordo com a 

autora :A associação feita entre tatuagem e sujeira pode ser vista como uma 

forma de se reagir socialmente diante de uma situação considerada perigosa, 

provocadora de desordem, geradora de um tipo de “anormalidade”. A normalidade 

do corpo é violada da sua forma “natural” quando se é realizada uma modificação, 

uma marca, que pode ser definitiva ou não.  

 Os cosméticos e tratamentos de beleza também contribuem para a 

transformação do dado natural, o corpo, tornando – o mais conveniente, 

socializado, agradável ao olhar, segundo critérios culturais particulares (Rivière 

apud Leitão, 2004), desde os remédios corretores que prometiam curar a feiúra 

do início do século XIX (Sant’anna, 1995; Del Priore, 2000 apud Leitão, 2004) aos 

tratamentos naturais que vendem a beleza de ser você mesmo. 
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 Atualmente, a cirurgia plástica estética e o body building também aparecem 

como forma de adaptação do corpo às normas e padrões culturais, assim como, a 

tatuagem, tema principal deste trabalho.   

 Segundo Falk (apud Fonseca, 2006), alterar o corpo é gerar um 

desequilíbrio na ordem das coisas, na ordem regida pelo pensamento religioso de 

origem judaico-cristã, que concebe a modificação corporal como uma profanação 

não só do corpo, mas da imagem de Deus. Desse modo, a tatuagem como ato 

antinatural é enquadrada na categoria do impuro, associada a todos os valores 

negativos que nela estão contidos. 

 A concepção da “impureza da tatuagem” está relacionada ao estilo de vida 

que historicamente faz parte dessa prática no mundo ocidental: nos limbos 

sociais, na marginalidade, na malandragem, na rebeldia, no fora do convencional.  

  

 Esta associação encobre um elemento anterior, que é a resistência de 

certos sujeitos ao controle sobre seus corpos. Foucault (2005) apresenta a 

mudança no controle dos corpos dentro da ordem militar européia. Em grupos 

específicos, a tatuagem é uma resposta pessoal, na forma de uma resistência, a 

situações de controle sobre o corpo e sobre a identidade, em grupos que ainda 

apresentam uma característica de relativo isolamento social e fracos laços de 

solidariedade extra-grupo. 

 Segundo Foucault (2005), o controle dos indivíduos significa um controle 

dos corpos. O indivíduo cujo corpo é controlado reivindica o controle do seu 

próprio corpo, como uma forma de reivindicar sua própria vida/identidade. A 

tatuagem, nessa concepção, é uma forma de reivindicação do controle sobre si. 
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Esse controle do corpo e de si pode ser traduzido no conceito de posse de si 

(Benson apud Osório, 2006), que envolve a noção moderna de que o corpo 

pertence ao indivíduo como uma propriedade individual e não coletiva. A idéia de 

posse de si se traduz, mais fielmente, na forma de uma conquista individual de 

autonomia frente a instâncias sociais controladoras (Le Breton apud Osório, 

2006). 

 O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 

relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 

dirigem, o supliciam, sujeitam – no a trabalhos, obrigam – no a cerimônias, 

exigem – lhe sinais. O investimento político do corpo está ligado à sua utilização 

econômica. É como força de produção que o corpo é investido por relações de 

poder e de dominação, sua constituição como força de trabalho só é possível se 

ele estiver preso num sistema de sujeição, onde a necessidade é também um 

instrumento político cuidadosamente organizado, calculado, e utilizado: “o corpo 

só se torna útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.” 

(Foucault 2005:26) 

 Foucault constata que “houve, durante a época clássica, uma descoberta 

do corpo como objeto e alvo do poder” (Foucault, 2005:117). Mecanismos, táticas 

e dispositivos utilizados pelo poder na época clássica, com certas transformações, 

permanecem até os nossos dias, integrando a enorme parafernália do poder que 

envolve a sociedade contemporânea. Entre estes mecanismos se encontram as 

disciplinas, isto é, “esses métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõe uma relação de docilidade – utilidade” (Foucault, 2005:118). 
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 Foucault observa que a partir do fim do século XVII, ao longo do século 

XVIII e especialmente no início do século XIX, se desenvolveu e se estruturou 

uma nova tecnologia de aproveitamento/utilização da força dos corpos. Tal 

tecnologia se organiza basicamente em torno da disciplina, isto é, “o processo 

técnico unitário pelo qual a força do corpo é com o mínimo de ônus reduzida 

como força política, e maximizada como força útil” (Foucault, 2005:182). 

  Ligada aos imperativos econômicos e políticos de uma nova ordem que se 

impunha, as disciplinas passam a ser utilizadas maciçamente. Fábricas, escolas, 

hospitais, prisões, etc., instituições fundamentais ao funcionamento da sociedade 

industrial capitalista, se estruturaram e tem como lógica de funcionamento as 

técnicas e táticas oriundas deste processo de disciplinarização. Por conseguinte, 

fica claro nesta conjuntura se articula uma nova relação entre o poder e os 

corpos, como ele explica:  

 A disciplina aumenta as forças do corpo, em termos econômicos de 

utilidade, e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência, ou 

seja, “ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 

“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 

potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita” 

(Foucault, 2005:119) 

 Segundo Fonseca (2003) ser tatuado é, portanto, um caminho de 

construção de subjetividades, de inscrever no corpo algo que o diferencia e o 

identifica. Essa subjetividade tem variado nos distintos contextos sociais. Hoje em 

dia, seu significado depende das formas de usar e exibir as tatuagens, entrando 
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em jogo aspectos como a quantidade de tatuagens, tamanhos, locais escolhidos, 

a maneira de portá-las, de mostrá-las ou de escondê-las. 

 Em meio à diversidade existente de interesses e objetivos por parte de 

quem é tatuado torna-se importante mencionar uma tendência reconhecida pelos 

usuários, que é a dos “tatuados”. Os “tatuados” são aqueles que embora tenham 

grandes áreas corporais tatuadas, diferenciam-se por não levarem ao extremo as 

modificações corporais, mantendo formas de “discrição” em seu entorno social 

(Fonseca, 2003). 

 A tendência do “fechamento corporal” cria outro tipo de “anormalidade” 

estética, outra forma de assumir o corpo, sem que os sujeitos pretendam com isso 

ser excluídos ou marcados como marginais. É simplesmente a vontade de serem 

diferentes em um marco social estabelecido, sem querer transgredir ou romper 

com a sociedade. Por isso, ainda que se comprometam com tal opção corporal, 

eles continuam mantendo o jogo de esconder-se ou de mostrar-se, segundo as 

circunstâncias. 

 Desse modo, existe uma tensão latente entre ser “tatuado” e continuar 

sendo um cidadão produtivo e não excluído, entre querer ser diferente e não ser 

rejeitado pela sociedade. Uma tensão que subjaz aos preconceitos e aos limites 

sociais que as pessoas confrontam por meio de sua corporalidade e da busca da 

individualidade. 

 Segundo Goffman (1975), um atributo que estigmatiza alguém pode 

confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem 

honroso nem desonroso. Para o mesmo autor, um indivíduo que é estigmatizado 

é aquele que poderia facilmente ter sido recebido na relação social cotidiana, mas 
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não o é por possuir um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles que 

ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. 

Esse conceito permite quebrar a idéia naturalizada do estigma como algo 

inato, próprio ou imanente a quem o possui. O estigmatizado se constitui no seio 

do mundo social. Dentro desta reflexão, o interessante é que o estigma na 

tatuagem é algo voluntário, porque a pessoa não nasce com ela, nem é induzido 

socialmente a fazê-la, é uma decisão própria que se realiza como uma opção de 

vida e, em tal sentido, cobra uma dimensão que singulariza essa prática. 

A característica central da situação de vida do indivíduo estigmatizado é 

uma questão do que é chamado com freqüência de “aceitação”. Os indivíduos 

que têm relações com o estigmatizado não conseguem lhe dar o respeito e a 

consideração que os aspectos não contaminados de sua identidade social os 

haviam levado a prever e que ele havia previsto receber (Goffman, 1975). 

 Quando a diferença não está imediatamente aparente e não se tem dela 

um conhecimento prévio, a questão que se coloca não é a da manipulação da 

tensão gerada durante os contatos sociais e sim da manipulação de informação 

sobre o seu “defeito”. Exibí-lo ou ocultá-lo, contá-lo ou não contá-lo, revelá-lo ou 

escondê-lo, mentir ou não mentir e, em cada caso para quem, como, quando e 

onde são decisões cabíveis ao indivíduo que possui o estigma ou é 

estigmatizado. 

 Quando um estigma de um indivíduo é muito visível, o simples fato de que 

ele entre em contato com outros levará o seu estigma ao conhecimento. Mas se 

outras pessoas conhecem ou não o estigma de um indivíduo depende de outro 

fator além de sua visibilidade corrente, ou seja, de que elas conheçam ou não 
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previamente o indivíduo estigmatizado. Esse conhecimento prévio pode estar 

baseado em boatos sobre o mesmo ou num contato anterior com ele durante o 

qual o estigma se mostrou visível. 

 Um estigma imediatamente perceptível pode interferir com o que Goffman 

(1975) chama de fluxo da interação. Por exemplo, um indivíduo que possui uma 

tatuagem em um local visível, onde esse estigma pode interferir sua entrada no 

mercado de trabalho dependendo da área escolhida. 

 A visibilidade de um estigma deve ser dissociada de certas contingências 

do que pode ser chamado de seu “foco de percepção” (Goffman 1975). Segundo 

Goffman, as pessoas ditas normais desenvolvem concepções fundamentadas 

objetivamente ou não, referentes à esfera de atividade vital, que desqualificam 

primeiro o portador de um determinado estigma. 

 Esses estigmas levam, em primeiro lugar, à discriminação em questões 

como a designação para empregos, e afetam a interação social imediata 

somente, por exemplo, porque o indivíduo estigmatizado pode ter tentado manter 

o seu atributo diferencial em segredo e sente – se inseguro sobre a sua 

capacidade de fazê – lo, ou porque as outras pessoas presentes conhecem a sua 

condição e tentam penosamente não fazer alusão a ela. 

1.3 JAMES COOK 

O pai da palavra "tattoo" que conhecemos atualmente foi o capitão James Cook 
(também descobridor do surf), que escreveu em seu diário a palavra "tattow", 
também conhecida como "tatau"(era o som feito durante a execução da 
tatuagem,em que se utilizavam ossos finos como agulhas e uma espécie de 
martelinho para introduzir a tinta na pele).Com a circulação dos marinheiros 
ingleses a tatuagem e a palavra Tatoo entraram em contato com diversas outras 
civilizações pelo mundo novamente.Porém o Governo da Inglaterra adotou a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Cook
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tatuagem como uma forma de identificação de criminosos em 1879, a partir daí a 
tatuagem ganhou uma conotação fora-da-lei no Ocidente. 
 
2.0-   ARQUEOLOGIA DA TATUAGEM 

 

 

Aparelho elétrico de tatuar. 

Existem muitas provas arqueológicas que afirmam que tatuagens foram feitas no Egito 

entre 4000 e 2000 a.C. e também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova 

Zelândia (maori),tatuavam-se em rituais ligados a religião.[1] 

A Igreja Católica na Idade Média baniu a tatuagem da Europa (Em 787, ela foi proibida 

pelo Papa), sendo considerada como uma pratica demoníaca, comumente 

caracterizando-a como pratica de vandalismo no proprio corpo, firmando na sua doutrina 

de uma forma quase ditatorial. 

O termo tatuagem, pelo francês tatouage e, por sua vez, do inglês 

tattoo, tem sua origem em línguas polinésias (taitiano) na palavra 

tatau [2] e supõe-se que todos os povos 

Aparelho elétrico de tatuar. 

Existem muitas provas arqueológicas que afirmam que tatuagens foram feitas no Egito 

entre 4000 e 2000 a.C. e também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova 

Zelândia (maori),tatuavam-se em rituais ligados a religião.[1] 

A Igreja Católica na Idade Média baniu a tatuagem da Europa (Em 787, ela foi proibida 

pelo Papa), sendo considerada como uma pratica demoníaca, comumente 
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caracterizando-a como pratica de vandalismo no proprio corpo, firmando na sua doutrina 

de uma forma quase ditatorial. 

O termo tatuagem, pelo francês tatouage e, por sua vez, do inglês tattoo, tem sua origem 

em línguas polinésias (taitiano) na palavra tatau [2] e supõe-se que todos os povos 

circunvizinhos ao Oceano Pacífico possuíam a tradição da tatuagem além das dos Mares 

do Sul. 

. 

2.1 Aparelho elétrico 

Aparelho elétrico para se fazer tatuagens. 
 

 
 

 

 
 

Falsa tatuagem contemporânea no tornozelo. Feita à base de Henna Indiana. 

Em 1891, Samuel O’Reilly desenvolveu um aparelho elétrico para fazer 

tatuagens, baseado em outro aparelho extremamente parecido que havia sido 

criado e patenteado pelo próprio Thomas Edison para marcar couro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polin%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tatuagem#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1891
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
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Durante a Segunda Guerra Mundial, a tatuagem foi muito utilizada por soldados e 

marinheiros, que gravavam o nome da pessoa amada em seus corpos. 

2.2 CUIDADOS  ANTES E PÓS TATUAGEM 

Filme plástico 

Muitos tatuadores recomendam o recobrimento do local da tatuagem recém-feita 

com plástico de embalar alimentos, por pelo menos três dias. No entanto, nem 

todos os tatuadores compartilham da mesma opinião, pois alega-se que a pele 

recoberta por plástico, com resíduos de pele e líquidos (linfa, sangue, tinta, suor) 

podem gerar uma ambiente propício para a formação de colônias de bactérias. 

Alguns recomendam manter por no mínimo cinco horas, tempo suficiente para 

cicatrização inicial, e depois retirar só recolocando à noite para não grudar no 

lençol, no primeiro ao terceiro dia. Nosso corpo expele um excesso de pigmento 

nos três primeiros dias, o plástico impede que este excesso endureça em forma 

de crosta A recomendação de uso do plástico também está associada ao contato 

da tatuagem recente com tecidos: a cicatrização que pode ocorrer logo após o 

processo ou à noite, com vazamento de linfa e consequente aderência do lençol 

ou roupa ao desenho, gera o risco de remoção da camada (epiderme e derme ) 

superficial onde estão alojadas as tintas. A consequência pode ser a formação de 

falhas em alguns pontos 

Lavagem 

Deve-se lavar a região com sabonete neutro durante o banho, após algumas 

horas, para manter o local limpo, já que a pomada também sairá na lavagem. 

Além disso, os resíduos podem criar uma superfície de risco por falta de assepsia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epiderme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabonete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banho
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Innormizm-tattoo 

Água 

A água é um elemento importante para no processo químico de cicatrização, 

fazendo parte da cadeia de fixação do colágeno. A pele muito seca pode perder 

mais células ou demorar mais para cicatrizar. Por outro lado, o excesso de água 

também prejudica, ao amolecer a casquinha. Por isso, é muito importante não 

deixar a tatuagem exposta ao sol, não ir à praia, piscinas, saunas, nem tomar 

banhos longos, e não esfregar com buchas abrasivas ou sabonetes fortes. 

IMPORTANTE Procure o seu médico para diagnosticar doenças, indicar 

tratamentos e receitar remédios. 

 Casquinha 

Não puxe a casquinha. É o conselho de todo tatuador. Para algumas pessoas, 

uma tarefa fácil. Para outras, nem tanto: é um ritual viciante e somado à 

curiosidade, puxar as casquinhas para que "cicatrize logo" pode abrir buracos nos 

desenhos, mesmo quando a casquinha parece fina e superficial. Além disso, uma 

coceira frequente devido à retração da pele provoca o desejo de se encravar as 

unhas no local. Via de regra, jamais arranque a casquinha. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
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 Alimentação 

Deve-se tomar cuidado com a ingestão de alimentos que possam causar alergia 

no período de cicatrização do trabalho, pois em algumas pessoas a pele pode 

adquirir um comportamento reativo e comprometer o resultado da tatuagem. 

Costuma-se recomendar a suspensão de alimentos muito gordurosos, carne de 

porco, frutos do mar, comida japonesa e pimentas. 

2.3 Resultados 

Elementos que determinam o resultado da tatuagem: 

 Ajuste da máquina: para contorno, a agulha deve penetrar 

aproximadamente, em torno de 1,7mm na pele. Para preenchimento 

também, mas eventualmente um pouco mais: 2,5mm. Estas medidas são 

aproximadas, e dependem do tatuador, do tipo de ponta e do tipo de traço 

pretendido.  

 Frequência de vibração e força da máquina: máquinas fracas nem 

sempre conseguem introduzir a agulha na pele, conforme o local. Já a 

frequência, se for muito alta pode "rasgar" a pele ao invés de marcar o 

traço, e depois perde-se tinta na cicatrização.  

 Qualidade das tintas: algumas tintas podem gerar alergia, dependendo do 

tipo de pele. Não há uma regra, mas há predominância do vermelho, por 

exemplo, entre os pigmentos que geram alergia. Mas todos podem gerar, 

dependendo da pessoa. Além disso, há no mercado muitas tintas para 

iniciantes, que são mais "lavadas". O pigmento mais inócuo é o preto, por 

se feito (nomalmente) à base de carvão de origem animal ou vegetal, e 

portanto, quimicamente muito estável.  

 Tipo de pele e o local do corpo. Algumas pessoas incorporam mais a tinta, 

e outras eliminam quase toda a tinta.  

 Procedimento: como foi executado o desenho.  

 Padrões de soldagem, textura e espessura das agulhas  

 Cor da pele. Mesmo em peles de tons médios, a tatuagem inicialmente 

fica bem colorida, mas depois o pigmento natural da pele (melanina), que é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melanina
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produzido acima da camada onde se aloja a tinta, cobre o desenho, 

escurecendo-o. Assim, este é outro motivo para evitar o sol.  

 Profissional: na verdade, ele é o responsável pela maior parte dos itens 

listados acima. Deve-se seguir à risca as recomendações do profissional 

que aplicou a tatuagem, pois a maior parte dos incidentes desagradáveis 

ocorrem durante o processo de cicatrização. 

2.4 Referências 

1. ↑ http://www.neoarte.net/mods/historiatattoo.htm  

2. ↑ Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa  

3. ↑ http://www.terra.com.br/jovem/especiais/tatuagem/historia.htm  

4. O Wikimedia Commons possui multimedia sobre Tatuagem 

5. Diversas informações sobre tatuagem  

6. Obtida de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Tatuagem" 

2.5 Os grandes medos 

O medo da dor que uma tatuagem supostamente vai infligir está por vezes 

relacionado com outros receios: o medo de agulhas e/ou de sangue! O primeiro é 

facilmente resolvido – basta efectuar a tatuagem num local onde não está a 

assistir ao processo ou então não olhar; quanto ao segundo, é muito raro alguém 

sangrar ao ser tatuado, a não ser que tenha bebido álcool ou tomado aspirina (ou 

outro medicamento que possa contribuir para a diluição do sangue) 

imediatamente antes. Para além disso, as agulhas apenas penetram cerca de 2.5 

cm da pele – pegue numa régua e veja com os seus próprios olhos – e ao longo 

de toda a sessão, o tatuador limpa, vezes sem conta, a área de trabalho. 

2.6 Mecanismos Centrais da Dor 

Após a agressão tecidual há liberação de neurotransmissores, como substancia 

P, somatotastina, neurocinina-A e aspartato. Essas substancias estão 

relacionadas com a ativação de pontenciais pós – sináticos excitatórios e dos 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). 
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Estimulos frequentes dos aferentes geram a somação dos potenciais de ação e 

consequentemente despolarização pós-sinápiticas cumulativa. Depois da ativação 

de receptores NMDA pelo glutamato há remoção do íon magnésio do interior do 

receptor e o entrada de cálcio para a célula, do que resulta a ampliação e o 

prolongamento da resposta ao impulso doloroso ( Woolf, 1995;Dickenson, 1991 ) 

A ativação de fibras nociceptivas periféricas provoca migração retrógada de fator 

de crescimento  nervoso(NGF) para a medula espinhal e induz .resposta 

segmentar reflexa, com trasporte anterógrado de substancia P para a periferia, 

ocasionando vasodilatação, aumento da permabilidade vascular, atração de 

celulas do sistema imune para o local da lesão e degramulação de mastócitos 

com liberação e na expansão do processo inflamatório para o campo receptivo de 

febras nervosas adjacentes à área lesada, constituindo a hiperalgesia secundaria. 

Onde dói mais e menos? 

Para ficar com uma ideia da sensibilidade das diferentes zonas do seu corpo que 

pode estar a contemplar tatuar, faça esta experiência: belisque a zona superior do 

braço e depois a parte de cima do pé. Dói mais no pé, não é verdade? Regra 

geral, as zonas com mais músculo e/ou gordura doem bastante menos do que 

aquelas partes do corpo com uma alta concentração de nervos, com ossos 

apenas e ainda algumas zonas erógenas.  

Mais probabilidade de dor: 

 Órgãos genitais ou próximo dos mesmos 

 Interior das coxas 

 Tornozelos 

 Pés  

 Mãos 

 Esterno (osso situado na parte anterior do tórax) 

 Costelas 

 Peito (principalmente para os homens) 

 Zona inferior das costas 
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 Espinha dorsal 

 Cabeça 

 Qualquer zona do rosto 

 Pescoço 

 Por de trás das orelhas 

 Axilas  

Menos probabilidade de dor: 

 Omoplatas 

 Braços 

 Barriga da perna 

 Exterior das coxas 

Prevenir a dor 

Existem histórias dramáticas que incluem choro e até desmaios durante uma 

tatuagem mas estes são, sem dúvida, casos isolados. O que pode acontecer é 

que a pessoa está tão ansiosa que os nervos apoderam-se de toda a situação, 

tornando a experiência insuportável; ou então não se alimentou correctamente 

antes da sessão; ou por outro lado, está a fazer uma tatuagem muito grande e o 

corpo está a responder negativamente a várias horas passadas nas mãos de um 

tatuador.Para prevenir contra uma sessão dolorosa e “para esquecer”, considere 

as seguintes sugestões: 

 Descubra tudo o que puder sobre tatuagem – quanto mais bem informado 

estiver, mais preparado estará na hora da verdade. 

 Peça referências e não descanse até encontrar um tatuador com o qual se 

sinta realmente confortável. 

 Pode sempre escolher uma zona do corpo à partida menos dolorosa para 

efectuar uma primeira tatuagem, mas se o que realmente quer é tatuar o 

tornozelo, por exemplo, peça ao tatuador para fazer um ensaio prévio com 

as agulhas (e sem a tinta!) para ter uma ideia do que vai sentir. 

 Mentalize-se que a dor faz parte da arte de tatuar, sendo por isso mesmo, 
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e em simultâneo com o seu principal significado, um símbolo de tolerância 

e paciência. 

 Não está sozinho! Todas as pessoas que fazem uma primeira tatuagem 

(ou até mais!) vivem a mesma ansiedade inicial, por isso, pode ser 

reconfortante falar com alguém que já seja tatuado! Aproveite para lhe 

colocar todas as suas dúvidas. 

 Como cliente pagante, está no seu direito de pedir ao tatuador uma pausa 

ou até para terminar a sessão mais cedo, retomando-a noutro dia (isto é 

especialmente relevante se a tatuagem for muito grande e/ou complexa). 

Não se preocupe, os tatuadores estão habituados a lidar com todo o tipo 

de cliente e cada caso é um caso!  

 Quanto mais relaxado estiver, mais fácil será “aguentar” todo o processo. 
Valerá sempre a pena se pensar na obra de arte que vai poder exibir no 
final da sessão! 

2.7 A sensação de ser tatuado? 

Embora não seja particularmente fácil descrever qual a sensação de ser tatuado, 

algumas das descrições mais recorrentes incluem: é semelhante a um escaldão, 

parece que se está a ser picado por uma abelha, um grande arranhão, uma 

sensação de calor, desconfortável ou simplesmente irritante. Também parece ser 

consensual que fazer o contorno do desenho é um pouco mais doloroso do que o 

seu preenchimento. Curiosamente, as pessoas que já enfrentaram algum tipo de 

cirurgia e as mulheres que já deram à luz, são normalmente quem diz que “não 

dói nada”! Por outro lado, a maioria das pessoas sente algum incómodo nos 

primeiros minutos, mas depressa se habituam e chegam à conclusão que “não é 

tão mau como pensavam”! Consequentemente, a dor é substituída pelas 

endorfinas, até porque a partir de agora o pensamento está apenas concentrado 

em ver o resultado final!  
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3.0 CROMOTERAPIA 
 

 
 

 
��A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 
harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

�A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 
harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  
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Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 
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corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 
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• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 
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verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 
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espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 
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locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 
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a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 
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desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 
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(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 
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3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 
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conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 
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solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 
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3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 
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A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 
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há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 
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o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 
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Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 
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hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 
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A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 



57 
 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 
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dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 
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Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 
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com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 
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circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 
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utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 
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• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 
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alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 
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nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 
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Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 
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harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 
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indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 
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em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 
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3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 



71 
 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 
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3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  
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Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 
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que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 
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A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 
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• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
 
A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 
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ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 

estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 
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baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 

em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 
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lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 

3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

� 
� 
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A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções. Vem sendo utilizada pelo homem 

desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados.  

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o 

uso de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público 

alvo e o produto que está sendo trabalhado. 

A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e cada cor tem uma 

vibração específica, atuando desde o nível físico até os mais sutis.  

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Cada cor tem uma 

infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas conjugadas a outras energias 

que estão além dos sentidos, em outras dimensões. Por isso, eventualmente, 

pode-se usar determinada cor conseguindo-se determinado efeito e, em 

circunstância diferente, é preciso usar outra até aparentemente antagônica para 

conseguir o mesmo efeito. 

Para cada pessoa deverá ser feita uma sensibilização diferente, pois a cor deverá 

combinar com as cores dessa pessoa. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou 

menos nobre, o que pode haver é a cor errada para determinado momento. 

Por exemplo: costuma-se catalogar o azul como uma cor calmante e quando um 

paciente se queixa de irritação, nervosismo, costuma-se pensar em alguma cor 

dentro dos tons de azul. Mas esse paciente pode estar muito desenergizado, 

tentando superar essa falta de energia e ficando irritado por não conseguir o 

desempenho que gostaria de ter. Nesse caso, sua necessidade poderia ser de 

uma cor energética como o vermelho ou o laranja, quando então se acalmaria. 

O cromoterapeuta deve ter formação e visão holística e a sensibilidade 

desenvolvida para utilizar as cores da forma adequada, ativando as energias que 
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estão deficitárias, ajudando na recuperação de células doentes e contribuindo na 

indução a melhores hábitos mentais que se traduzirão em melhoria da ação, dos 

hábitos e da conduta, levando à harmonização e à saúde integral.  

Cada parte do nosso corpo esta estritamente relacionada com as cores do 

espectro, portanto, dependendo da moléstia, necessitamos tratar essa parte com 

sua cor vibracional correspondente. Por exemplo: diabetes usamos o amarelo por 

sua ação reativadora e renovadora. Cromoterapia é um tratamento terapeutico 

baseado em cores que podem ajudar a curar moléstias que se apresentam em 

nosso corpo físico. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não 

há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todos os nossos 

corpos, físico e energético. Se houver desequilíbrio dessas cores, as doenças 

refletem-se no nosso corpo físico e adoecemos. 

A Cromoterapia, através de suas cores energéticas, reestabiliza o equilíbrio do 

organismo, obtendo-se, portanto, a cura. No tratamento Cromoterápico, podemos 

utilizar várias técnicas como fonte de cura ou harmonização: luz do espectro 

solar, luz de lâmpadas coloridas, alimentação natural, mentalização das cores e 

ainda contato com a natureza. As técnicas descritas aqui, podem ser utilizadas no 

tratamento das moléstias conforme tabela (na opção "tratamento"). 

 

3.1 Luz do Espectro Solar 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro 

transparente, e neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido 

(na cor recomendada conforme tabela de tratamento). 

• A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa 

ser carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido. 

• Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã 
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em jejum e o outro à noite antes de dormir. 

A duração desta técnica de tratamento estende-se até a melhora do sintoma. 

Essa técnica também pode ser usada com óleo de amêndoas para massagens 

locais (apenas uso externo). 

3.2 Luz de Lâmpadas Coloridas 

Nessa técnica utilizamos um bastão com bocal para lâmpada, escolhemos uma 

lâmpada de 25 Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. 

Aplicamos em movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da 

pele. Essa exposição deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até 

o desaparecimento dos sintomas. 

• Aplicação da luz azul para problema muscular 

• Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

• Luz azul no tratamento das articulações 

• Luz verde para infecções 

3.3 Alimentação Natural 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida 

importância na harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar 

alimentos que têm sua cor relacionada com o seu tratamento Cromoterápico.  

 

Exemplo: se estiver tratando com a cor amarela, procurar ingerir mais alimentos 

com essa tonalidade. 

3.4 Mentalização das Cores 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do 

espectro, poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo 

prazo de 30 segundos duas vezes ao dia. 
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3.5 Contato com a Natureza 

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 

necessário que esvaziemos a mente do estresse diário para tanto, o contado com 

a natureza é uma fonte benéfica para a tranquilização da mente e harmonização 

do corpo.� 

 
� 
 
� 
 
�� 
 
 

3.6 COR e SIGNIFICADO    

VERMELHO Ativador da circulação e sistema nervoso (não utilizado) 

ROSA FORTE 
Age como desobstruidor e cauterizador das veias, vasos e 
artérias e eliminador de impurezas no sangue 

ROSA ATIVADOR, acelerador e eliminador de impurezas do sangue 

LARANJA Energizador e eliminador de gorduras em áreas localizadas 

AMARELO 
FORTE 

Fortificante do corpo, age em tecidos internos 

AMARELO 
Reativador, desintegrador de cálculos, purificador do sistema e 
útil para a pele 

VERDE 
FORTE 

Anti-infeccioso, anti-séptico e regenerador 

VERDE Energia de limpeza, vaso-dilatador e relaxante dos nervos 

AZUL FORTE Lubrificante das juntas e articulações 

AZUL 
Sedativo, analgésico, regenerador celular dos músculos, 
nervos, pele e aparelho circulatório 

ÍNDIGO 
Anestésico, coagulante e purificador da corrente sanguínea. 
Limpa as correntes psíquicas 

VIOLETA 
Sedativo dos nervos motores e sistema linfático, cauterizador 
das infecções e inflamações 

 

 

 



84 
 

 

 

3.7 ENFERMIDADES E SEU TRATAMENTO  

AMARELO 
indigestão, hepatite, icterícia, fígado, vesícula-biliar, 
pâncreas, rins, intestinos, espinhas e afecções da pele 

LARANJA asma, bronquite e pulmões 

VERDE problemas sanguíneos, feridas, infecções e cistos mamários 

AZUL FORTE 
resfriado, sinusite, infecção do ouvido, estresse, tensão 
nervosa, reumatismo agudo e articulações 

AZUL inflamação de garganta, tireóide, prisão de ventre e espasmos 

ÍNDIGO 
inflamações dos olhos, catarata, glaucoma, cansaço ocular, 
epistache (sangramento nasal) e nevralgias 

      

 
3.8 REFERENCIAS 
 
CROMOTERAPIA – ENEIDA DUARTE GASPAR – EDT PALLAS 
 Wikipédia, a enciclopédia livre  e outros. 
 

3.9 O EXPERIMENTO  

EXPERIMENTO 1 

COM O USO DA CROMO 

EXPERIMENTO 2  

SEM O USO DA CROMO 

Modo de Atuação. 

Seleção de 10 pessoas que serão tatuadas . 

5 dessas 10 pessoas selecionadas não usarão a lâmpada azul 

5 dessas 10 pessoas usarão a lâmpada azul. 

As sessões serão determinada de acordo com o tempo que o tatuador vai levar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromoterapia
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para tatuar e  da tolerância da pessoa tatuada.  

A  lâmpada azul ficará ligada a uma distancia de 20 a 30 cm da pessoa tatuada. 

E a forma de medir a tolerância da dor será usada a escala de  1 a 10 no nivel da 

dor. 

3.10 Métodos, materiais e ficha de pesquisa usando a 

escala analógica de dor:  

EXPERIMENTO 1 

Seleção de 5 pessoas COM uso da cromoterapia. 

1- Nome: Maria Eduarda Costa Lima   
 
Dia da tatuagem: 25/03/2011 
 
Local tatuado: Parte superior das costa, na área dos músculos do trapézio, 
escápula, acrômio. 
 
Tempo da tatuagem: 20 minutos. 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.12 – LOTE 0905 – Fb 2009 – 12- Val – 2011 – 12. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de plástico 

atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0409 – Fab – Ft11 – Expire: 

04/2012. Tintas de várias cores. 

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons azul, preto, vermelho, amarelo. 

Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 
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       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (     x  )MODERADA 
                                                               (        )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 
 Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: 
 
A Maria Eduarda, tem várias tatuagens, em várias partes do corpo. E não sentiu 
diferença com o uso da CROMO no momento da tatuagem. 
 
 Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (        ) BOM 
                                                               (        x) MODERADO 
                                                               (        ) LEVE 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 

  
 

 

2- Nome: Paulo Gomes   

 
Dia da tatuagem: 25/04/2011 
 
Local tatuado: Parte grande dorso, fáscia toracolombar e obliquo externo, lado 
direito. 
 
Tempo da tatuagem: 40 minutos. 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 
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plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft11 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 3 agulhas; 

para a pintura 8 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons:  preto, amarelo.branco 

Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (     x  )MODERADA 
                                                               (        )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 
 
  Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: 
 
O Paulo, também tem várias tatuagem e não sentiu diferença no uso da 
CROMOTERAPIA, ele é bem resistente a dor e acredita que adrenalina que faz 
com que ele seja resistente a dor. 
 
 
 Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (        ) BOM 
                                                               (        ) MODERADO 
                                                               (        x) LEVE 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
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3- Nome: Ivan Dias De Oliveira Matos   

 
Dia da tatuagem: 25/04/2011 
 
Local tatuado: Parte grande dorso, fáscia toracolombar e obliquo externo.lado 
esquerdo e direito 
 
Tempo da tatuagem: 4 seções de 1 hora e 10 minutos,durante 4 dias. 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 4 agulhas; 

para a pintura 18 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto,amarelo.branco,vermelho,azul, 

Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (     x  )MODERADA 
                                                               (        )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O caso do  Ivan, é a sua primeira 
e grande tatuagem. Ele sentiu dores no começo durante os primeiros 20 minutos, 
depois deste tempo começou a ficar menos dolorido com o uso da  
CROMOTERAPIA. 
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 Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (        ) BOM 
                                                               (   x     ) MODERADO 
                                                               (        ) LEVE 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
 
 
4- Nome: Cristian Vivian Passos   

 
Dia da tatuagem: 15/05/2011 
 
Local tatuado: bíceps da coxa ld direito. 
 
Tempo da tatuagem: 35 minutos 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 1 agulha; 

para a pintura 2 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

      Valor de 1 a 10 para: 
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       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (       )MODERADA 
                                                               (     x   )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O caso da CRISTIAN VIVIAN, é 
também a sua primeira tattoo. Ela não sentiu dores e sim cócegas no começo no 
momento do traço, mas na hora da pintura sentiu umas picadas leve. Nào sabe 
dizer se é graças a CROMOTERAPIA, pois essa é a sua primeira tattoo.  
 
 
 Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (        ) BOM 
                                                               (       ) MODERADO 
                                                               (      x  ) LEVE 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
 
 
 
5- Nome: Clara Maria da Cruz 

Dia da tatuagem: 15/05/2011 
 
Local tatuado: Em cima do Gastrocnêmio (batata da perna) lado esquerdo 
 
Tempo da tatuagem: 20 minutos 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulha; 

para a pintura 4 agulhas. 
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Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (       )MODERADA 
                                                               (     x   )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O caso da Clara, Ela não sentiu 
dores e sim cócegas no começo no momento do traço e durante a pintura, por ser 
sua primeira tattoo.  
 
 
Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (      x  ) BOM 
                                                               (       ) MODERADO 
                                                               (        ) LEVE 
 
EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
 
 
4- Nome: Roberto M. Coelho. 

Dia da tatuagem: 15/05/2011 
 
Local tatuado: Em cima da sétima vértebra cervical ( nuca) 
 
Tempo da tatuagem: 40 minutos 
 
Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 
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plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulha; 

para a pintura 4 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto, branco 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (       )MODERADA 
                                                               (     x   )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O Roberto, não sentiu dores, e 
por ser sua primeira tattoo, não temos um parâmetro para saber se foi devido a 
cromo ou não.  
 
 
Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (      x  ) BOM 
                                                               (       ) MODERADO 
                                                               (        ) LEVE 
 
EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
 
 
 
5 - Nome: Cesar Fontes  

Dia da tatuagem: 15/06/2011 
 
Local tatuado: Em cima da sétima vértebra cervical ( nuca) 
 
Tempo da tatuagem: 40 minutos 
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Material usado na tatuagem. 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulha; 

para a pintura 2 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto, branco 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(        )INTENSA 
                                                               (       )MODERADA 
                                                               (     x   )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
Alivio da Dor 
 
Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O Cesar, não sentiu dores, e por 
ter feito outras tattoo ele tem parâmetro para saber se foi devido a cromo ou não. 
Na opnião dele foi a cromo e  a adrenalina responsáveis . 
 
 
Registro de estimativa do alivio da Dor. 
 
       Valor de 1 a 10 para: 
 
       ALIVIO DA DOR: VALOR:              (        )COMPLETO 
                                                               (      x  ) BOM 
                                                               (       ) MODERADO 
                                                               (        ) LEVE 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
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EXPERIMENTO 2 
 
 SELEÇÃO DE 5 PESSOAS SEM O USO DA CROMOTERAPIA 
 

1 - Nome: CARLOS Alberto Pontes Nascimento  

Dia da tatuagem: 15/06/2011 
 
Local tatuado: . Cabeça longa e curta do bíceps do braço esquerdo 
 
Tempo da tatuagem: 40 minutos 
 
Material usado na tatuagem 
 
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: preto, branco 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado.. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(      X  )INTENSA 
                                                               (       )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 
 Alivio da Dor 
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Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário:O Carlos, sentiu desconforto 
como se fosse picadinha de inseto,  uma certa dor e essa que foi diminuindo com 
o tempo de tattoo, devido a adrenalina. 
 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  x) não. 
 
2 - Nome: Ana Caroline Rosa   

Dia da tatuagem: 20/06/2011 
 
Local tatuado: Nos seios  do lado direito. 
 
Tempo da tatuagem: 20 minutos 
 
Material usado na tatuagem.  
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 1 agulhas; 

para a pintura 2 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: verde , branco, rosa. 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(       )INTENSA 
                                                               (   x    )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
Analisando a Dor 
 
Ana Caroline, sentiu desconforto como se fosse picadinha de inseto,  uma certa 
dor e essa que foi diminuindo com o tempo de tattoo, devido a adrenalina. 
 
 
 EFEITOS COLATERAIS 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  ) não. 
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3 - Nome: Marcelo de Oliveira  

Dia da tatuagem: 20/06/2011 
 
Local tatuado: Em cima do músculo gastrocnêmio ( barriga da perna) do lado 
esquerdo. 
 
Tempo da tatuagem: 45 minutos 
 
Material usado na tatuagem.  
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: verde , branco, laranja, azul 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(       )INTENSA 
                                                               (   x    )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 
 

Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: Marcelo, sentiu a dor 
normal quando começou a tatuagem e sentiu amenizar após uns 15 
minutos após . Amenizou mas não ficou definitivamente sem dor. 
 

EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  ) não. 
 
3 - Nome: Marcelo de Oliveira  
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Dia da tatuagem: 20/06/2011 
 
Local tatuado: Em cima do músculo gastrocnêmio ( barriga da perna) do lado 
esquerdo. 
 
Tempo da tatuagem: 45 minutos 
 
Material usado na tatuagem.  
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: verde , branco, laranja, azul 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(       )INTENSA 
                                                               (   x    )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
Alivio da Dor 
 

Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: Marcelo, sentiu a dor 
normal quando começou a tatuagem e sentiu amenizar após uns 15 
minutos após . Amenizou mas não ficou definitivamente sem dor. 
 

EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  ) não. 
 
 
 
4 - Nome: Lara de Oliveira Quadrado 

Dia da tatuagem: 26/06/2011 
 



98 
 

Local tatuado: Em cima da sétima vertebra cervical no musculo do trapezio 

 

Tempo da tatuagem: 25 minutos 
 
Material usado na tatuagem.  
Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: verde , branco, laranja, azul 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

       Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(  x    )INTENSA 
                                                               (     )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 

Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: Lara, sentiu a dor do 
começo ao fim da tatuagem. 
 

 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  ) não. 
 
5 - Nome: Rosa Maria Goulart 

Dia da tatuagem: 26/08/2011 
 
Local tatuado: Em cima da sétima vertebra cervical no musculo do trapézio e o 
grande do dorso. Dos dois lados. 
 

Tempo da tatuagem: 55 minutos 
 
Material usado na tatuagem.  
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Agulhas usadas: Agulhas para tatuagem marca BLACKLINE (Tattoo Needles) 

espessura – 0.30mm. para o traçado e 0.35mm para pintura. Hastes com agulhas 

soldadas para tatuagem, esterelizada em gás Ozônio. Bico descartável de 

plástico atóxico, esterelizado no gás ozônio. Uso único. Lote 0870– Fab – Ft12 – 

Expire: 04/2013.  

Quantidade de agulhas : Para o traçado do desenho foram usadas 2 agulhas; 

para a pintura 6 agulhas. 

Tintas: Electric  INK – 30ml – tons: verde , branco, laranja, azul 

 Transferidor de desenho: Transfer Forever Living bastão para decalque. 

Biqueira descartável: Blade tattoo grippe de 25mm para pintura e gripe de16mm 

para traçado. 

      Valor de 1 a 10 para: 
 
       INTENSIDADE DA DOR: VALOR:(  x    )INTENSA 
                                                               (     )MODERADA 
                                                               (       )LEVE 
                                                               (        )NENHUMA 
 
 Alivio da Dor 
 

Quanto de alivio a cromo conferiu ao usuário: Rosa, sentiu a dor do 
começo ao fim da tatuagem. 
 

 EFEITOS COLATERAIS 
 
O tratamento pertubou  durante a tatuagem? (  ) sim  (  ) não. 
 
3.11 CONCLUSÃO 
 
Conclui que a cromoterapia para dores provocadas externamente como é o caso 
da tatuagem, não tem efeito analgésico. E por mais ameno que tenha sido a dor, 
temos que levar em consideração a adrenalina que é liberada durante a 
tatuagem, o que de certa forma alivia um pouco a dor. 
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