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RESUMO  

O âmbito deste trabalho foi diagnosticar e medir a eficácia do Tratamento da Cromopuntura em 

crianças com doenças pulmonares, com idades entre 1 e 7 anos.  

As sessões de Cromopuntura, segundo o método descrito por Peter Mendel, foram realizadas em 

crianças com problemas pulmonares reincidentes tendo como base os preceitos e diagnóstico da 

Medicina Chinesa (MC).  

A Cromopuntura é uma nova medicina, com todos os desdobramentos para o diagnóstico e 

tratamento que a palavra implica. Mas o que diferencia a Cromopuntura dos seus predecessores – da 

Homeopatia e Alopatia, da Naturopatia e Acupuntura - é que ela contém também a chave para a 

prevenção.  

Em resumo: Doença é a perda de habilidade das células de vibrar na sua própria frequência. É 

óbvio, então, que a luz, mantenedora da vida, seja usada como fonte primária, para restabelecer a 

harmonia das células uma vez que elas se comunicam através de luz, emitem luz e são passíveis de 

receber informações através de luz. Isto não significa a eliminação rápida de sintomas, mas temos 

que encontrar a causa da doença através de um diagnóstico preciso e a aplicação correta de cores. A 

Cromopuntura pode tanto ser aplicada como terapia principal, como também como terapia 

complementar, sendo que ela é um meio ideal para a profilaxia e a prevenção de doenças.  

A linguagem das células - Luzes e cores aplicadas sob a pele – Cromopuntura – pode neutralizar os 

conflitos antes que a doença se manifeste no corpo físico, pois equilibra todo o biossistema do corpo 

– espiritual, mental, emocional e físico. Luz é informação e esta informação, devidamente 

direcionada, pode harmonizar todo o sistema, os átomos, as células, as glândulas, os órgãos e as 

estruturas do corpo. A vibração de luz (cores) estimula as células a se regularem e restituir a 

comunicação celular sem distúrbios ou bloqueios. A luz é emitida nos pontos de Acupuntura, 

transmitindo a informação vibracional e o resultado é muito eficaz.  

As informações e o tratamento foram feitos em crianças associadas ao Ambulatório Médico da 

Associação Comunitária Monte Azul. Todas as crianças atendidas foram indicadas pelo médico 

responsável do Ambulatório, com autorização escrita dos pais e/ou responsáveis. Seguindo de 

diagnóstico com base na MC foram efetuadas somente sessões de Cromopuntura (aplicação de luz 

nos pontos de Acupuntura) no período de 02 de Março de 2015 à 31 de Julho de 2015, sendo que as 

crianças atendidas receberam no máximo 10 sessões cada uma.  

Foram atendidas 16 crianças com idades entre um e sete anos. Dessas crianças que foram atendidas 

4 não completaram o ciclo de tratamento; 12 crianças completaram o ciclo de tratamento de 10 

sessões.  
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O método de diagnóstico para cada criança seguiu as bases da Medicina Chinesa (MC) e foram 

aplicadas as técnicas de Cromopuntura levando se em consideração o estado físico e energético de 

cada criança, focando sempre na queixa principal da reincidência de doenças pulmonares.  

De acordo com a MC o Pulmão (Fei) governa o Qi e controla a respiração, além de dominar o Qi da 

respiração, domina o Qi de todo o corpo; controla a descida e a eliminação (regula a passagem das 

águas); domina a dispersão; governa a voz; alberga a alma corpórea e manifesta-se na pele e abre-se 

no nariz; e por fim é o orgão que controla a emoção da tristeza.  

Todas as crianças obtiveram melhoras significativas com o tratamento. Sendo que 59% no final do 

tratamento apresentavam-se muito mais saudáveis, tendo desaparecido os sintomas apresentados no 

início do tratamento; 8% apresentavam-se extremamente saudável; 25% apresentavam-se 

moderadamente saudável; 8% apresentavam-se pouco saudável.  

Das 16 crianças atendidas, 75,01% obtiveram melhoras no sono, dormindo mais tranquilamente e 

sem acordar nenhuma vez durante a noite; 8,33% Melhoraram um pouco, mas ainda acordavam de 

vez em quando; 8,33% os pais não notaram nenhum distúrbio no sono da criança, e o restante 

8,33% não melhorou.  

Concluí-se que a aplicação da Cromopuntura no tratamento de doenças pulmonares em crianças é 

muito eficaz. Houve melhoras do quadro emocional, psicológico e físico já a partir da 2ª ou 3ª 

sessão, melhora essa sentida pelos progenitores e responsáveis das crianças.  

Da avaliação do tratamento nas crianças pelos progenitores e responsáveis, 58% achou o tratamento 

Excelente; 34% acharam Muito Bom e 8% acharam Bom. Não obtivemos nenhuma nota negativa 

para o tratamento da Cromopuntura.  

 PALAVRAS CHAVE: Criança, Cromopuntura, Acupuntura, Doenças Pulmonares.  
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ABSTRACT  

The scope of this work was to diagnose and measure the effectiveness of the treatment of 

Colorpunctura in children with pulmonary diseases, with ages between 1 and 7 years. The 

Colorpunctura sessions, according to the method described by Peter Mendel, were performed in 

children with pulmonary problems repeat offenders having as base the precepts and diagnosis of 

Chinese Medicine (MC).  

The Colorpunctura is a new medicine, with all the ramifications for the diagnosis and treatment that 

the word implies. But what differentiates Colorpunctura of his predecessors - homeopathy and 

allopathy, naturopathy and acupuncture - is that it contains also the key to the prevention.  

In summary: Disease is the loss of the ability of the cells to vibrate in their own frequency. It is 

clear, then, that the light, maintainer of life, is used as a primary source, to restore the harmony of 

the cells since they communicate through light, emit light and are liable to receive information 

through light. This does not mean the quick elimination of symptoms, but we have to find the cause 

of the disease through an accurate diagnosis and the correct application of colors. The 

Colorpunctura can both be applied as primary therapy, as well as complementary therapy, being that 

she is the ideal medium for the prophylaxis and prevention of diseases.  

The language of the cells - lights and colors applied under the skin - Colorpunctura - can defuse 

disputes before the disease is manifested in the physical body, because balances all body biosystem 

- spiritual, mental, emotional and physical. Light is information and this information, duly directed, 

can harmonize the whole system, the atoms, cells, the glands, components and structures of the 

body. The vibration of light (color) stimulates cells to regulate and restore the cell communication 

without disturbances or blockages. The light is emitted in Acupuncture points, transmitting the 

information vibrational energy and the result is very effective.  

The information and the treatment were conducted in children associated with the Medical Clinic of 

Community Association Monte Azul. All children answered were indicated by the responsible 

physician of the Outpatient Clinic, with written authorization from parents and/or guardians. 

Following diagnosis based on the MC were performed only Colorpunctura sessions (application of 

light in Acupuncture points) in the period 02 March 2015 to 31 July 2015, being that the children 

answered received in a maximum of 10 sessions each one.  

Were answered 16 children with ages of one and seven years. These children that were answered 4 

not completed the treatment cycle; 12 children completed the treatment cycle of 10 sessions.  
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The fault finding procedure for each child has followed the bases of Chinese Medicine (MC) and 

were applied Colorpunctura techniques taking into account the physical state and energy of each 

child, always focusing on the main complaint of recurrence of pulmonary diseases.  

In accordance with the MC the Lung (Fei) governs the Qi and controls the respiration, besides 

dominating the Qi respiration, dominates the Qi throughout the body; controls the lowering and 

elimination (regulates the passage of water); dominates the dispersion; governs the voice; houses 

the soul index and is manifested in the skin and opens in the nose; and finally is the organ that 

controls the emotion of sadness.  

All children obtained significant improvements with the treatment. And 59% at the end of the 

treatment were much more healthy, having disappeared the symptoms presented at the beginning of 

the treatment; 8% had extremely healthy; 25% were moderately healthy; 8% had little is healthy.  

Of the 16 children treated, 75.01% were improvements in sleep, sleeping more quietly and without 

waking up any time during the night; 8.33% improved a little, but still agreeing once in a while;  

8.33% parents not noticed any child's sleep disorder, and the remaining 8.33% not improved.  

I concluded that the application of Colorpunctura in the treatment of lung disease in children is very 

effective. There have been improvements of table emotional, psychological and physical already 

from the 2nd or 3rd session, improves this felt by parents and guardians of children.   

The evaluation of treatment in children by parents and guardians, 58% found the Excellent 

treatment; 34% found Very Good and 8% found Good. Not got any negative note for the treatment 

of Colorpunctura.  

  

KEYWORD: Child, Colorpuncture, Acupuncture, Pulmonary Diseases.  
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1  Introdução  
  

Doença é a perda de habilidade das células de vibrar na sua própria freqüência. É óbvio, 

então, que a luz, mantenedora da vida, seja usada como fonte primária, para restabelecer a harmonia 

das células uma vez que elas se comunicam através de luz, emitem luz e são passíveis de receber 

informações através de luz. Isto não significa a eliminação rápida de sintomas, mas temos que 

encontrar a causa da doença através de um diagnóstico preciso e a aplicação correta de cores. A 

Cromopuntura pode tanto ser aplicada como terapia principal, como também como terapia 

complementar, sendo que ela é um meio ideal para a profilaxia e a prevenção de doenças. 

Este estudo pretende demonstrar a eficácia do tratamento de crianças com problemas 

pulmonares através da utilização da Cromopuntura, o trabalho desenvolveu-se no Ambulatório 

Médico da Associação Comunitária Monte Azul, na Zona Sul de São Paulo. Atendeu ao todo 16 

crianças com idades entre 01 e 07 anos. 

 

 

 

2 Ciência da Luz e das Cores 

 

Muitos dos sistemas de antigas culturas tinham por base o fato de que luz e cores curam. Os 

gregos, os romanos, os hindus, os astecas e os chineses - todos eles consideravam o sol como fonte 

de luz e como uma divindade que podia curar. Desde tempos imemoráveis os raios de sol têm sido 

usados para doenças físicas e mentais. Uma conclusão lógica dos antigos era o fato que a cor, como 

parte da luz, tinha que ter os mesmos efeitos terapêuticos específicos. Os egípcios, por exemplo, 

erigiram templos de luz com aposentos de cores diferentes para curar determinadas patologias. 

 

2.1  As definições de cores por Goethe 

 

Cor é a fonte primária de vida e saúde. Cor é uma "língua" que as nossas células, que se comunica 

entre si, entendem. O poeta e pesquisador Johann Wolfgang von Goethe(1749 – 1832) tinha a 

mesma opinião. Ele considerava a sua teoria sobre a qualidade e as propriedades das cores, "filhas 

da luz", a sua obra mais importante. 

Quando se fala das cores, não se deve, em primeiro lugar, mencionar a luz? (...) As coressão 

ações e paixões da luz. Nesse sentido, podemos esperar delas alguma indicação sobre aluz. Na 
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verdade, luz e cores se relacionam perfeitamente, embora devamos pensá-las como pertencendo à 

natureza em seu todo: é ela inteira que assim quer se revelar ao sentido da visão. 

O olho deve sua existência à luz. De órgãos animais a ela indiferentes, a luz produz um 

órgão que se torna seu semelhante. Assim o olho se forma na luz e para a luz, a fim de que a luz 

interna venha ao encontro da luz externa. 

Lembremos aqui a antiga escola jônica, que com toda gravidade sempre repetiu que "O igual só é 

conhecido pelo igual." Recordemos as palavras de um antigo místico, que em rimas alemãs podem 

ser expressas assim: Se o olho não tivesse sol, 

Como veríamos a luz? 

Sem a força de Deus vivendo em nós, 

Como o divino nos seduz? 

(Plotino) 

Ninguém pode negar a afinidade imediata do olho com a luz, embora seja bem mais difícil 

pensá-los simultaneamente como uma coisa só. Todavia, isso se torna mais evidente quando se diz 

que uma luz latente vive no olho, podendo ser estimulada ao menor efeito interno ou externo. Na 

escuridão podemos evocar, com esforço da imaginação, as mais claras imagens. No sonho, os 

objetos aparecem como em pleno dia. Durante a vigília o mais leve efeito luminoso externo é 

notado.(GOETHE, J.W. Doutrina das Cores. São Paulo: Nova Alexandria, 1993). 

Foi Goethe que nos apresentou o conhecimento dos fatores fisiológicos e psicológicos das 

cores. Considerava a cor como um efeito que, embora dependente da luz, não era a própria luz. De 

acordo com sua formulação luz, sombra e cor deveriam coexistir para o surgimento da visão, como 

afirmava: “a claridade, a obscuridade e a cor constituem, juntas, os meios que possibilitam à vista 

diferenciar os objetos e suas diversas partes. De forma que, baseados nesses três fatores, 

construímos o mundo visível, tornando possível ao mesmo tempo a pintura, capaz de representar a 

visão de um mundo muito mais perfeito do que possa ser o mundo real.”. 

Ele também foi o primeiro a ressaltar a importância da tríade amarelo-púrpura-azul, ao 

defender o caráter primário da púrpura em substituição ao vermelho. Mas a púrpura de que ele fala é 

a cor denominada atualmente magenta. Depois de longas contradições, se aceita hoje integralmente 

sua formulação, por constatar que as colorações magenta, amarelo e ciano são as que melhor 

correspondem à condição de primárias em cor-pigmento. 

Outro que tomou como base o postulado de Goethe para sua própria filosofia e terapias era 

Rudolf Steiner. Também Dinshah Ghadiali atribuiu grande importância às cores. Dinshah afirma 

que todas as doenças têm origem na falta ou o excesso de cores no nosso corpo. O balanceamento 
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desta discrepância promove a cura. Em tempos mais recentes devem ser mencionados Finsen 

(prémio Nobel em 1903 pelo seu trabalho sobre terapia com luz e cores) e Rollier. Os dois 

formaram a base do que é hoje a terapia com luz e cores, o que até 20 anos atrás era geralmente 

limitado às aplicações de luzes infravermelhas e ultravioletas. 

2.2  As pesquisas de F. A. Popp da Alemanha 

 

As últimas pesquisas em biofísica confirmaram o fato que o indivíduo humano não possui 

somente um corpo material, mas que ele possui também um corpo energético. Isto foi provado há 

alguns anos pelo físico e pesquisador de biofótons F. A. Popp da Alemanha. Ele provou que este 

corpo energético consiste de fato de luz visível. As mais recentes descobertas levam a conclusão que 

o metabolismo celular por inteiro e a comunicação entre células e grupos de células seria 

simplesmente impensável sem luz. Popp provou que as células de todas as criaturas vivas emitem 

biofótons – vibrações eletromagnéticas. Esta radiação representa um campo de força em volta do 

organismo e exerce grande influência em todo nosso processo bioenergético. 

O raio luminoso de (fótons) afeta a nível anatômico. O fóton é absorvido pelo átomo e pode 

mover um eletron. Ao regressar a sua posição inicial o elétron  gera outro fóton. 

 

Figura 1 - fótons - átomos 

As moléculas estão formadas por átomos. Assim mesmo podemos dizer que diferentes 

tipos de fótons podem afetar a qualquer molécula. 

Da mesma forma que as células vegetais em suas funções de fotossíntese utilizam energia 

solar para criar energia bioquímica, todos os sistemas celulares vistos podem transformar a energia 

das radiações luminosas em distintas reações químicas. 
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Independentemente das experiências realizadas por Peter Mandel com a Cromopuntura, o 

Prof. Popp já havia feito pesquisas por muitos anos sobre as propriedades dos biofótons. A sua obra 

não somente oferece uma visão fascinante do mundo da Cromopuntura, mas ela prova 

efetivamente o seu valor terapêutico. 

O campo de biofótons é superior à matéria. De acordo com Popp, todas as influências que 

afetam o organismo humano, tanto do lado positivo como negativo, estão em relação com este corpo 

energético. Isto também se aplica para medicamentos e às várias substancias nos alimentos ou no 

ambiente, onde, mesmo em ínfimas quantidades, elas nos afetam. A razão para isto é que as 

freqüências das vibrações eletromagnéticas, mesmo na menor das partículas, se tornam efetivos no 

nosso corpo como informações. 

2.3  As freqüências das cores 

 

Em física, uma vibração harmoniosa é o movimento regular de trás para frente num ritmo 

certo. O número de vibrações numa escala definida é chamado de freqüência. Há freqüências 

específicas-energias, que afetam o nosso corpo físico. Estas energias já foram mencionadas na 

medicina tradicional chinesa há milhares de anos. Para os chineses o homem é a conexão entre o céu 

e a terra. Os filósofos chineses atribuem o equilíbrio do corpo humano a uma força universal, a 

energia da vida chamada "Chi" ou “Qi”. O Chi é dividido em Yin e Yang, sendo que os dois 

existem no corpo humano como antagonistas que se complementam. Esta bipolaridade de Yin e 

Yang pode ser comparada aos pólos negativos e positivos da eletricidade. O positivo Yang é 

associado ao dia, ao calor, ao alto, à luz e ao masculino e as cores quentes - o vermelho, o laranja e 

o amarelo. O Negativo Yin é associado à noite, ao frio, ao baixo e ao feminino e as cores frias azul, 

verde e púrpura. 

Mesmo que o olho do homem possa distinguir cerca de 169 nuances de cores diferentes, 

existem, todavia, somente três cores primárias - vermelho, amarelo e azul -das quais todas as outras 

cores se originam. Cada uma destas três cores tem sua cor secundária, como também sua cor 

complementar. As cores secundárias são a mistura de: vermelho com amarelo = laranja, amarelo 

com azul = verde, azul com vermelho = violeta (purpura). As cores complementares são: vermelho - 

verde, amarelo e violeta, azul - laranja. Elas também são divididas em cores frias e quentes, ou seja, 

vermelho, laranja e amarelo são cores quentes, ou Yang e azul claro, azul anil e indigo são cores 

frias. A cor verde tanto é fria como quente, é neutra, mas é a cor mais importante na cura. 
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Figura 2 - A Luz visível pelo olho humano é uma gama de comprimentos de onda que corresponde à parte do espectro 

eletromagnético que fica entre de 380 a 700 nanômetros (nm). 

As freqüências de cada cor são medidas em Nanômetros e as cores são partículas individuais 

do espectro luminoso visível, sendo que cada freqüência vibracional contém uma informação. Esta 

informação provoca um efeito específico no corpo porque a vibração da própria célula começa a 

entrar em ressonância com a vibração da cor que está sendo aplicada. Esta célula individual 

"compreende" e passa a equilibrar as desarmonias do sistema biofísico com a ajuda destes impulsos 

harmonizantes, votando a oscilar na sua própria freqüência. Cores são partículas individuais do 

espectro luminoso visível. A Cromopuntura sendo pura energia vibracional, influência e equilibra o 

nosso corpo como um todo. 

Se nós relacionarmos estas cores básicas e mais o verde com os quatro temperamentos, temos: o 

temperamento colérico que corresponde à cor vermelha; o temperamento sanguíneo vibra na cor 

amarela, o melancólico na cor azul, e o fleumático vibra na cor verde. 

 

Figura 3 - Quadro cores - Primarias e Secundárias 
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Além das cores básicas do espectro cromático, a Cromopuntura utiliza também frequências 

infravermelhas e ultravioletas, e as assim chamadas cores espirituais (turquesa claro, verde limão, 

púrpura e rosa). Como seu nome sugere, elas são usadas particularmente para atingir as causas 

subconscientes das doenças. Como a nossa mente e o nosso corpo formam um todo, podemos 

afirmar que 90% das queixas físicas têm a sua origem na mente (psicossomático). Luz e cores, em 

comparação, é informação pura, genuína que penetra tudo. O uso correto da Cromopuntura pode, 

não importa quão profundo o problema está no subconsciente, trabalhá-lo e até neutralizá-lo sem 

que seja verbalizado. 

Em terapias naturais sabe se há bastante tempo que os impulsos mais sutis provocam os 

maiores impactos. Em homeopatia as chamadas "potências altas" têm um efeito mais profundo e 

mais prolongado. Por isso, a terapia com luz e cores é de suma importância nos tratamentos dos 

desequilíbrios em geral. Cores, como vibração pura, representam nada mais de que as várias 

freqüências da luz visível. Estas vibrações provocam direta e indiretamente as mais diferentes 

reações no corpo, sendo que seu efeito é indiscutível. 

Para poder estimular a auto-regulação (exemplo o nosso sistema imunológico), o terapeuta 

deve introduzir no corpo certa informação equilibradora. Em Cromopuntura e cromoterapia isto 

acontece via pele (absorção celular); de acordo com as mais recentes pesquisas, absorve impulsos 

luminosos e/ou coloridos, análogo à retina dos olhos que transmite impulsos coloridos ao cérebro 

(absorção psíquica). A pele não somente protege e cobre o corpo, mas ela é também o receptor e 

conversor de todas as vibrações que nos cercam. Isto se aplica particularmente a um número de 

pontos e áreas na superfície da pele, que têm uma maior "receptividade". De acordo com as 

pesquisas de Peter Mandel, os pontos de acupuntura fazem parte destas áreas, sendo considerados 

como pequenos centros de energia. 

Luz e corserá um fator importante na medicina do futuro. Mais e mais pessoas começam se 

perguntar sobre o porquê deles estarem doentes e começam a procurar a raiz, a origem de seus 

problemas. Estas pessoas compreenderão que podem se curar quando eles começam a entender que 

elas são um "TODO", corpo, mente e espírito. 

2.4  A Cromopuntura 

 

Cromopuntura é baseada no princípio da ressonância. A influência da absorção das cores 

pela retina acontece através do talamus opticus. Esta área (tálamo) é ao mesmo tempo também 

responsável pela informação introduzida via pele. Esta absorção via pele levou Peter Mandel a se 

valer dos pontos de acupuntura (trabalhando a energia interna através dos pontos situados nos 

canais energéticos, no interior do corpo físico) e de segmentos e pontos novos encontrados por 
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ele. De fato, atualmente é possível aplicar e introduzir informações via pele, onde isto não é 

possível pela acupuntura ou por injeções. A aplicação destes estímulos segue certas regras. 

Peter Mandel testou durante anos a receptividade de cada ponto de acupuntura ou de 

segmento da pele, expondo-os a várias cores exatamente definidas, para testar sistematicamente a 

ressonância entre as cores em determinadas zonas e o seu respectivo órgão ou sistema. O resultado 

disto foi ter encontrado zonas, segmentos e pontos superiores hierarquicamente, que formam as 

assim chamadas somatotopias ou campos reflexos. Estes campos reflexos obedecem a certa ordem, 

ou seja, do mais denso ao mais sutil, principalmente nos setores emocionais e mentais. A 

combinação de pontos e zonas com a escolha específica das cores tem um efeito regulador na exata 

área que causou o problema. Resumidamente as nossas células que emitem luz, são também 

receptoras de luz reguladora. Células luminosas em desarmonia podem se auto-regular pela 

ressonância através da aplicação de luz ou cores na pele (nos pontos de Acupuntura ou em 

determinadas zonas), eliminando a causa da doença e promovendo o equilibrio no corpo, 

influenciando diretamente problemas físicos e psicológicos. 

2.5  O Significado das cores 

 

Cada cor representa um aspecto da natureza humana, abaixo se descreve as relações das cores 

com as doenças e com as emoções: 

 

2.5.1 Vermelho 

A cor da vida, do sol e do fogo. Amor e raiva, alegria e ira se identificam com a cor 

vermelha. É também a cor com maior potencial de penetração. É a cor do coração, pulmão (Fei) e 

músculos. Vermelho anima a pessoa a falar, agita e traz alegria. 

• Vitalizador; 

• Aquece e estimula a circulação; 

• Fortifica o sistema; 

• Aumenta os glóbulos vermelhos do sangue e produz ferro; 

• Eleva a pressão sanguínea; 

• Acelerar a respiração; 

• Estimula os fluídos da medula espinhal, o sistema nervoso simpático e os nervos 

sensoriais; 

• Libera adrenalina armazenada nas glândulas de secreção interna na corrente 

sanguínea; 

• Desperta e estimula a energia sexual; 
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• É capaz de trazer e manter a pessoa em contato com a realidade; 

• Faz emergir força, garra, coragem e vitalidade necessária para o corpo; 

• Estimula a criatividade, estimula os comportamentos externos, força para agir. 

• Atrai o sangue para superfície, avermelhando a pele, provocando tensão interna, 

levando a um grau de restrição e terminando em exaustão; 

• Acelera de maneira rápida a energia vital e pelo poderoso efeito no metabolismo, 

causa nas pessoas uma saturação em pouco tempo de exposição. 

 

2.5.2 Amarelo 

Simboliza o sol, o zênite, sendo reconhecida como uma cor quente. Amarelo estimula a 

digestão, fortalece os nervos, estimula o estômago. Fortalece o sistema endócrino. Conhecida como 

a cor do hemisfério esquerdo. 

• Restaura as células debilitadas; 

• Ativa os nervos motores e sensoriais (gera energia para os músculos); 

• Influencia o sistema simpático e parassimpático; 

• Estimula a bile; 

• Têm ação vermífuga; 

• Ajuda na eliminação de cálcio; 

• Aumenta a eliminação do muco catarral do Pulmão (Fei); 

• Ajuda o cérebro; 

• Fortalece a digestão, aumentando a produção de suco gástrico (secreções da bile e 

saliva); 

• Purifica a corrente sanguínea; 

• Tem ação estimulante, purificadora e eliminadora sobre o fígado, intestino e pele; 

• Purifica o Sangue e ativa o sistema linfático; 

• Estimula e regenera os tecidos, acelerando o processo de cicatrização, amenizando 

cicatrizes, manchas, elimina impurezas dos poros;  Estimula o intelecto. 

 

2.5.3 Laranja 

Mistura de vermelho e amarelo. Laranja é a cor da alegria. Estimula a ambição e traz calor 

humano, trazendo força e alegria para trabalhar. 

• Mistura do vermelho com o amarelo; 

• Sua função básica é auxiliar o órgão ou célula a selecionar o que lhe é benéfico e 

eliminar o que lhe é inútil ou nocivo; 



19  

  

 

• Estimula a tireóide; 

• Expande e fortalece o pulmão (Fei); 

• Depressivo da paratireóide; 

• Anti- espasmódico; 

• Revigora, estimula e facilita as sinapses entre neurônios; 

• Estimula a vitalidade física e mental; 

• Fortalece o sistema linfático; 



20  

  

  

  

 

Tonifica o estômago; 

Ajuda no metabolismo de cálcio; 

• Estimula as glândulas mamárias, ajudando na produção de leite; 

• Corrige raquitismo e fragilidade óssea; 

• Indicado para casos de arteriosclerose, esclerose cerebral e esclerose coronária; 

• Age sobre o processo de assimilação de nutrientes, baço, pâncreas, fígado, 

vesícula, rins; 

 

2.5.4 Verde 

Verde é conhecida como a cor neutra. Indicado também no tratamento de todas as doenças 

crônicas.Verde harmoniza, traz sossego, tranqüiliza, acalma e relaxa. 

• Situa-se no centro do espectro; 

• Restabelece o equilíbrio, mantém um bom funcionamento do corpo, bem-estar e 

serenidade; 

• Impulsiona a atividade celular favorecendo a cicatrização, sem excitar como o 

vermelho; 

• Exerce efeito regenerador sobre músculos, tecidos e ossos; 

• Tem propriedade antisséptica, bactericida, germicida e desinfetante; 

• Estimula a glândula pituitária, normalizando as funções das glândulas; 

• Efeito calmante no sistema nervoso; 

• Reduz a tensão dos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão do sangue; 

• Benéfico para o processo digestivo e tratamento de câncer;  Tônico sexual e 

afrodisíaco. 

 

2.5.5 Verde Luz 

Cor da bondade permanente, que não necessita retribuição. Aqui acontece a ascensão do 

verde instintivo-terroso (primitivo) ao puro verde-amarelo da consciência (mental). 

• Representa consciência superior; 

• Contém segurança infinita e calma; 

• O lado direito do corpo corresponde ao verde luz. 
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2.5.6  Azul 

A cor do sossego e do infinito. É a cor fria que relaxa. Azul é a cor da hipófise e do 

endócrino. Doenças quentes necessitam de azul. Traz calma, tranqüilidade e introspecção. 

Ajuda na verbalização; 

Relaxante e Analgésico; 

• Adstringente; 

• Grande regenerador celular; 

• Contrai as artérias, veias e vasos capilares; 

• Trata qualquer problema do sistema auditivo; 

• Responsável pelo aumento do metabolismo de assimilação; 

• Reduz o calor no corpo; 

• Excelente para doenças inflamatórias e infecciosas, principalmente se 

acompanhadas de febre; 

• Trata impotência e frigidez, agindo nos testículos e ovários; 

• Atua principalmente no sistema nervoso parassimpático e neurovegetativo, 

reduzindo a excitação nervosa;  Acalma a psique. 

 

2.5.7 Turquesa 

As tonalidades mais escuras e claras correspondem à camada externa e interna da alma, que 

une e traduz. Assim encontramos na camada externa (turquesa escura) os síntomas psíquicos, que 

provocam a imobilização, ou estase, no inconsciente do ser humano. 

• Acalma; 

• Torna a respiração profunda; 

• Traz sossego, felicidade; 

• Sensação de cabeça leve. 

 

2.5.8 Índigo 

 

Combinação do violeta e azul. Aumenta o sistema imunológico, fortificando as células de 

defesa do organismo. 

• Deprime o sistema nervoso, linfático a cardíaco; 



22  

  

  

  

 

• Excelente anestésico; 

• Coagulante natural; 

• Depressor da Tireóide; 

Tonifica os músculos; 

Acalma a respiração. 

 

2.5.9 Púrpura 

Transmite a impressão de dignidade e seriedade, como também de devoção e graciosidade. 

A cor púrpura contém o poder dos pensamentos. Representa o ser humano puro. Como cor 

complementar espiritual para o verde luz é o indicador para o ser interno absoluto, que está em 

conexão com o programa da vida. 

• Representa a transparência da força mais alta do poder de cristalização. 

• Age sobre o sangue. 

 

2.5.10 Rosa 

Considerada a 10ª cor da Cromopuntura, simboliza através da localização (10=1+0=1) 

novamente o início e pode ajudar a encontrar um novo início na vida. Representa o núcleo 

mental/espiritual. No rosa está contido um amor especial pelo ser humano, e carrega dentro dele o 

segredo da ascensão. 

• Associada ao amor incondicional, 

• É considerada eficiente para colocar a pessoa em um estado de espírito afetuoso. 

Pode ser usada sozinha ou em conjunto com o verde. 

• Mágoas, ciúmes, egoísmo, possessividade, problemas de auto-estima relacionado à 

rejeição, abandono, perdas afetivas, traição;  Distúrbios nos órgãos reprodutores. 
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3 Fisiologia do Pulmão 

 

Desde a nossa primeira respiração, quando nascemos, que a influência e a amplitude da 

nossa respiração está ligada, de forma inconsciente, às nossas atividades, como estudar, dormir, 

falar, comer, praticar exercício físico. Embora possamos parar de respirar voluntariamente, em 

poucos minutos temos de voltar a respirar. A respiração é tão característica da vida que é um dos 

primeiros sinais que procuramos, conjuntamente com o Pulso, para verificar se uma pessoa está 

viva. 

A respiração é necessária porque todas as células vivas do organismo necessitam de 

oxigênio e produzem dióxido de carbono. O aparelho respiratório permite a troca destes gases entre 

o ar e o sangue e o aparelho cardiovascular transporta-os entre os pulmões e as células do corpo. 

Sem aparelho respiratório e cardiovascular saudáveis, a capacidade de realizar a atividade normal 

diminui. 

O nosso sistema respiratório faz parte da regulação e manutenção do nosso corpo. É 

constituído pelas fossas nasais, a faringe, a laringe, a traquéia, os brônquios e os pulmões. A função 

do sistema respiratório são as trocas gasosas, o controle do ph no sangue, a fonação, o olfacto e 

protecção. Os movimentos respiratórios são realizados pelo diafragma, pelos músculos da parece 

torácica e da parede abdominal. 

 

Figura 4 - Aparelho Respiratório 
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3.1  Visão Ocidental da Doença Pulmonar 

 

Doença pulmonar é qualquer doença, distúrbio ou condição anômala de saúde que ocorra 

nos pulmões ou que leve os pulmões a não funcionarem adequadamente. Existem três tipos 

principais de doença pulmonar: 

Doença das vias respiratórias – compreende os tipos de doenças que afetam os tubos que 

transportam oxigênio e outros gases para dentro e para fora dos pulmões, por meio do estreitamento 

ou do bloqueio das vias aéreas, exemplos: asma, enfisema e bronquite. 

Doença do tecido pulmonar - Essas doenças afetam a estrutura do tecido pulmonar. A 

escoriação ou inflamação deste tecido incapacita os pulmões de se expandirem totalmente. Isso faz 

com que seja difícil para os pulmões absorverem oxigênio e liberarem o dióxido de carbono em 

seguida. Exemplos: fibrose e sarcoidose pulmonares. 

Doença da circulação pulmonar - Essas doenças afetam diretamente os vasos sanguíneos 

dos pulmões. Elas costumam ser causadas por coagulação do sangue, escoriação ou inflamação dos 

vasos sanguíneos e afetam principalmente a capacidade de os pulmões absorverem oxigênio e 

liberarem dióxido de carbono. Essas doenças também podem afetar o funcionamento do coração. 

E ainda existem doenças que são uma combinação desses três tipos. 

A bronquite é uma inflamação dos brônquios provocada por substâncias irritantes, como o 

tabaco, a poluição do ar ou infecções. A inflamação provoca edema da mucosa que reveste os 

brônquios, aumento da produção de muco e diminuição da sua movimentação pelos cílios. Em 

conseqüência, o diâmetro dos brônquios diminui e a ventilação é dificultada. A bronquite pode 

progredir para o enfisema. 

O Enfisema é uma conseqüência da destruição das paredes dos alvéolos. Muitas pessoas 

têm, simultaneamente, bronquite e enfisema, situação muitas vezes referida como doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A inflamação crônica dos bronquíolos, normalmente 

provocada pelo tabagismo ou pela poluição do ar, provavelmente origina o enfisema. A diminuição 

do lúmen dos bronquíolos restringe o movimento do ar e este tente a ficar retido nos pulmões. 

Tossir, para remover o muco acumulado, aumenta a pressão nos alvéolos, provocando a ruptura ou 

destruição das suas paredes. A perda das paredes alveolares tem duas conseqüências importantes: a 

membrana respiratória fica com uma área menor, o que vai diminuir as trocas gasosas; e, a perda de 

fibras elásticas diminui a retração elástica pulmonar dificultando a eliminação do ar. São sintomas 

de enfisema, a dispnéia e o aumento do volume da caixa torácica. 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/asma
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/asma
http://www.minhavida.com.br/temas/enfisema
http://www.minhavida.com.br/temas/enfisema
http://www.minhavida.com.br/temas/enfisema
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/bronquite
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/bronquite
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/bronquite
http://www.minhavida.com.br/temas/fibrose
http://www.minhavida.com.br/temas/fibrose
http://www.minhavida.com.br/temas/fibrose
http://www.minhavida.com.br/temas/sarcoidose-pulmonares
http://www.minhavida.com.br/temas/sarcoidose-pulmonares
http://www.minhavida.com.br/temas/sarcoidose-pulmonares
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A fribrose quística é uma doença hereditária que afeta as células secretoras que revestem os 

pulmões, o pâncreas, as glândulas sudoríparas e as salivares. A deficiência produz alterações na 

proteína transportadora do cloro que não atinge a superfície das células ou que, quando lá chega não 

desempenha a sua função normal. Este fato determina uma diminuição na saída de iões cloro das 

células e um aumento no movimento do sódio para o seu interior. Normalmente, a difusão dos iões 

sódio e cloro das células provoca o movimento da água no mesmo sentido, por osmose. Nos 

pulmões, a água forma uma fina camada de fluído, sobre a qual as células ciliadas movem o muco. 

Na fibrose quística, a diminuição da difusão do  cloro, determina secreções respiratórias espessas, 

desidratadas. O muco é mais viscoso, oferecendo maior resistência à ação dos cílios e acumula-se 

nos pulmões. Este acumulo de muco aumenta a probabilidade de infecções. A obstrução crônica ao 

fluxo de ar provoca dificuldades respiratórias e tosse. Durante a tosse, o esforço para remover o 

muco pode provocar um pneumotórax e hemoptises. Apesar de serem muitas vezes fatal durante a 

primeira infância. Hoje muitos doentes sofrem de fibrose quística e sobrevivem até à juventude. 

A fibrose pulmonar consiste na substituição do tecido pulmonar por tecido conjuntivo 

fibroso, tornando os pulmões menos elásticos e a respiração mais difícil. A exposição ao amianto, à 

sílica ou ao pó de carvão são as causas mais comuns. 

A neoplasia do pulmão (Fei) ou neoplasia brônquica tem origem no epitélio das vias 

aéreas. As neoplasias que têm origem em outros tecidos não são consideradas neoplasias do pulmão 

(Fei), mesmo que aí se localizem. Devido à extensa irrigação sanguínea e linfática pulmonares, a 

neoplasia do pulmão (Fei) pode disseminar-se, rapidamente, para outros locais do pulmão (Fei) e do 

corpo. Os sintomas mais frequentes são a tosse, produto da expectoração e obstrução das vias 

aéreas. 

A escarlatina é provocada por um estreptococo (Streptococcus pyogenes) e caracteriza-se 

pela inflamação da faringe e febre. Também pode ocorrer inflamação das amígdalas e do ouvido 

médio. Senão for feita análise ao exsudato  faríngeo (zaragatoa) esta infecção não pode ser 

diferenciada das causas virais de inflamação faríngea. 

Gripe é o resultado de uma infecção viral. São sintomas os espirros, secreções nasais 

abundantes e congestão nasal. A infecção pode se estender aos seios perinasais, às vias aéreas 

inferiores e ao ouvido médio. A gripe tem uma evolução natural, até a recuperação em cerca de uma 

semana. 

Alaringite é uma inflamação da laringe, particularmente das cordas vocais, e a bronquite é 

uma inflamação dos brônquios. As infecções virais ou bacterianas podem se estender a partir das 

vias aéreas superiores e causarem uma laringite ou bronquite. A bronquite é muitas vezes provocada 
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pela inalação prolongada de ar que contenha químicos agressivos, como aqueles que se encontram 

no fumo do cigarro. 

A tosse convulsiva (pertussis) é uma infecção bacteriana (Bordetella pertussis). A infecção 

provoca a perda dos cílios do epitélio respiratório. O muco acumula-se e, as pessoas infectadas 

tentam tossir para expelir o muco. 

A tuberculose é provocada por uma bactéria (Mycobacterium tuberculosis). Nos pulmões, a 

bactéria produz lesões, os tuberculomas. Estes pequenos nódulos contém macrófagos em 

degeneração e bactérias da tuberculose. Ocorre uma reação imunitária dirigida contra estes nódulos 

a qual provoca a formação de lesões ainda maiores e inflamação. Os tuberculomas podem romper, 

libertando as bactérias que vão infectar outras partes do corpo. 

O termo pneumonia diz respeito a diversas infecções do pulmão (Fei). A maioria das 

pneumonias é causada por bactérias, mas algumas são causadas por infecções a vírus, fungos e 

protozoários. São sintomas, a febre, dificuldade respiratória e dor torácica. 

A inflamação dos pulmões conduz à acumulação de fluido nos alvéolos (edema pulmonar) 

e má ventilação pulmonar. A infecção a fungos (Pneumocystis carinii), uma pneumonia a 

pneumocistos, é rara, excepto em pessoas que têm um sistema imunitário deficiente. 

Certo número de doenças provocadas por fungos, como a histoplasmose e a coccidiomicose 

afetam o aparelho respiratório. Os esporos dos fungos (Histoplasma capsulatum, Coccidioides 

immitis), normalmente entram no aparelho respiratório através de partículas de poeira. Normalmente 

as infecções respiratórias não são graves, mas em certos casos podem se disseminar pelo organismo. 

A Asma é uma doença inflamatória que se caracteriza por constrição da traquéia e dos 

brônquios, em resposta a diversos estímulos, determinando uma diminuição do calibre das vias 

aéreas e da eficácia da ventilação. Sintomas: pieira ou sibilos, tosse, dificuldade respiratória. 

Caracteriza-se por: inflamação crônica, hiperreactividade e obstrução das vias aéreas. A resposta 

inflamatória causa lesão tecidular, edema e produção de muco, que podem obstruir a passagem do ar 

pelos brônquios. A hiperreactividade das vias aéreas consiste no aumento exagerado da contração 

do músculo liso da traquéia e dos brônquios em resposta aos estímulos. A combinação destes dois 

efeitos determina o terceiro: a obstrução das vias aéreas. 

 

 

3.2  Visão da Medicinal Chinea sobre as Doenças 
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A Medicina Chinesa enfatiza o holismo quando analisa o mecanismo patológico da doença, 

ou o reflexo holístico de uma doença local e a perturbação sistêmica. Por outras palavras, enfatiza 

tanto os órgãos ou meridianos diretamente relacionados com a doença como a influência destes 

órgãos e meridianos nos restantes. 

O Homem é uma unidade orgânica. O corpo humano é composto de órgãos e tecidos, o qual tem as 

suas diferentes funções. Por um lado, estas funções são parte componente das atividades corporais 

globais; por outro, determinam a unidade e integração do corpo humano. Em condições fisiológicas, 

estas funções estão relacionadas entre si e controlam-se mutuamente, mantendo a coordenação e o 

equilibrio das atividades vitais (Yin-Yang). Em condições patológicas, as doenças das funções 

influenciam-se umas às outras e podem se transmitir entre si. A unidade do corpo implica os cinco 

orgãos ZANG (Pulmão(FeI), Coração(Xin), Rim(Shen), Baço(Pi) e Fígado(Gan)), que emparelham 

com as suas visceras FU (Intestino Grosso(Dachang), Intestino Delgado(Xiao Xang), Bexiga(Pang 

Guang), Estômago(Wei) e Vesícula Biliar(Dan)), como a sua base estrutural, dependendo dos 

Meridianos (Canais de Energia) que se ligam aos órgãos Zang-Fu internamente e aos membros 

externamente. Os cinco Órgãos Zang representam os cinco sistemas do corpo, os quais incluem 

todos os orgãos e tecidos. Com os Cinco Órgãos Zang sua base estrutural, os Canais unificam todos 

os Órgãos e tecidos do corpo, incluindo os seis Órgãos Fu, os Cinco Órgãos dos Sentidos, os Nove 

Orifícios, os Quatro Membros e os ossos, através do efeito do Qi (energia), Xue (Sangue) e L.O. 

(Líquidos Orgânicos) as atividades integradas do corpo humano são realizadas.A identificação de 

Síndromes é um dos princípios básicos da MC para o reconhecimento da doença. 

A Síndrome é uma imagem sintética da doença em um determinado estágio do seu 

desenvolvimento, podendo ilustrá-la de uma forma mais compreensiva, exata e correta do que os 

sintomas. Identificação de síndrome refere-se ao processo de determinar uma síndrome de certa 

natureza através da análise da causa, natureza e localização, bem como a ligação entre a energia 

patogênica e a energia vital de uma doença, através da análise e da síntese dos dados a ela relativos, 

obtidos através dos métodos de diagnóstico da MC: observar, cheirar, escutar e interrogar e palpar. 

3.3  Funções do Pulmão (Fei) de acordo com a MC 

 

1. Governa o Qi e controla a respiração; 

2. Controla a Descida e a Eliminação; 

3. Domina a Dispersão; 

4. Manifesta-se na pele e no pelo; 

5. Abre-se no nariz; 
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6. Alberga a alma corpórea; 

7. Controla os Canais e os Vasos Sanguíneos; 

8. Regula a passagem das águas; 

9. Tem como emoção associada à Tristeza. 

Ainda de acordo com o ciclo de dominância o Pulmão (Fei) controla o Fígado (Gan): existe 

certo controle do Fígado (Gan) pelo Pulmão (Fei), no sentido estrito do termo. O Pulmão (Fei) envia 

o Qi para baixo, enquanto o Fígado (Gan) espalha o Qi para cima. Se o Qi do Pulmão (Fei) está 

fraco e não pode descer, o Qi do Fígado (Gan) tende a Subir demasiado ou a Estagnar. 

Falando do Wei Qi (Qi defensivo)– usa todo o Triplo Aquecedor (San Jiao), tem raiz no 

Aquecedor Inferior Rim (Shen), é nutrido pelo Aquecedor Médio Baço (Pi) /Estômago (Wei) e 

espalha-se no Aquecedor Superior Pulmão (Fei). Circula nos Órgãos internos e no espaço entre a 

pele e os músculos. Protege o organismo de factores patogénicos e controla a abertura e fecho dos 

poros, regulando a temperatura corporal. Aquece os Órgãos  e umedece a pele e os cabelos. 
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4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico foi efetuado de acordo com o método estabelecido pela MC, analisando: 

• Avaliação da Circulação Energética; 

• Olfato, Audição, Palpação, observação; 

• Três segmentos (análise da veia do dedo indicador);  Lingua e Pulso. 

4.1  Avaliação da Circulação Energética 

 

Observação e Palpação nos trajetos dos Canais, identificando sinais de Vazio (Deficiência) 

ou Plenitude (Excesso); 

O diagnóstico por Palpação nas crianças difere um pouco da dos adultos. Os adultos 

apresentam uma estrutura mais densa e prostrada. A Palpação nos adultos é feita principalmente nos 

Pulsos, Pontos e Canais.  As crianças são relativamente mais abertas e acessíveis. Assim, a 

informação pode se obtida através da Palpação do corpo da criança. 

Diagnóstico seguindo: Palpação do abdômen, pele, corpo. 

Abdômen: Na criança a palpação do abdômen é em geral substituída pela palpação do 

Pulso. O abdômen indica muitas condições gerais específicas. Quanto mais novo for a criança maior 

o seu abdômen em relação ao seu corpo. Isto apresenta uma boa oportunidade para auxiliar 

facilmente a sua condição.  O abdômen é o reflexo da sua actividade energética. O desenvolvimento 

da aptidão do diagnóstico e tratamento é um aspecto importante na massagem, Acupuntura, dietética 

e fitoterapia. 

Pele: A pele reflete a correspondência das invasões patogênicas externas nos órgãos e 

transformação dos líquidos e a temperatura. 

Corpo: A Palpação do corpo permite captar a informação sobre os desequilíbrios internos. 

4.2  Diagnóstico dos três segmentos 

 

A observação dos três segmentos do dedo indicador é um diagnóstico suplementar nas 

crianças com menos de 4/5 anos. A sua origem nasce na Tang. (618 - 907DC). 

O dedo indicador é dividido em três segmentos por qual tem o nome de “passagem do 

vento” (segmento proximal); “passagem de energia” (segmento médio); e “passagem vital” 

(segmento distal). 
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Em primeiro lugar este método é usado para avaliar a severidade, profundidade e a natureza 

da Invasão Patogênica Externa (IPE), e se as dificuldades digestivas são devidas ao frio ou ao calor. 

O comprimento da veia indica o grau de severidade da condição e a qual o nível de profundidade da 

desordem no corpo. A cor da veia mostra se a natureza da condição se deve ao frio, calor, excesso 

ou deficiência. 

 

 

Figura 5 - Três segmentos da Veia do Dedo Indicador 

O Diagnóstico dos três segmentos é precioso, em especial nos bebés e crianças muito novas. 

No entanto, não se deve confiar somente neste diagnóstico sem primeiro avaliar outros sinais e 

sintomas. 

 

Abaixo tabela descritiva para análise dos Três segmentos da Veia do Dedo Indicador: 
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Figura 

6 - Quadro análise Veia do Dedo Indicador 

4.3  Diagnóstico pelos Cinco Movimentos: 

 

Baseia-se na observação do cheiro, do sabor, do som, através da relação que une os cinco 

elementos e da sua manifestação no pulso, cuja observação permite saber de onde provém e onde se 

situa a doença. As modificações anormais na actividade dos órgãos do corpo humano e as suas 

relações mútuas podem reflectir-se na tez do rosto, no som da voz, no apetite, no pulso do paciente: 

• Cor do rosto: azul, amarelo, vermelho, branco, preto; 

• Sons: Respiração, cantos, choros, gemidos; 

• Sabor: ácido, amargo, doce, picante, salgado. 

Exemplos: se o rosto estiver esverdeado, e se gosta do sabor ácido, se o pulso está tenso, 

pode-se diagnosticar uma doença do Fígado (Gan). Se o rosto estiver vermelho, e se gosta do 

amargo, se o pulso está amplo, trata-se de um “excesso de fogo do Coração (Xin)”. As doenças em 

que o Baço (Pi) está em estado de vazio têm o rosto esverdeado, porque a Madeira se aproveita da 

fraqueza (cheng) da Terra. As doenças do Coração (Xin) têm a tez enegrecida, pois a água 

aproveita-se da fraqueza do Fogo.“Reforçar a Terra para produzir o Metal”, “Humedecer a 

Água para manter a Madeira irrigada”, “Sustentar a Terra para conter a Madeira”, “Fortificar a 

Água para conter o Fogo”. 
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4.4  Observação da Língua 

Na criança, a localização dos órgãos, na língua é a mesma que nos adultos. Observar a 

língua ajuda a confirmar o diagnóstico. 

 

Figura 7 - Mapa Indicativo da Língua 

4.5  Pulso 

O diagnóstico pelos pulsos na criança é um método pouco evidente, e difícil de distinguir, 

devido ao transbordamento natural de Yang existente na criança, necessário ao crescimento natural 

dos órgãos. Até aos 5-7 anos, a observação das três posições do pulso no dedo indicador, permite 

verificar informações muito visíveis e evidentes do estado energético da criança bem como da 

gravidade dos sinais observados. Assim que a criança cresce, podemos usar dois ou três dedos para 

a tomada do pulso. Damos menos ênfase ao tomar o pulso nas crianças do que nos adultos. 

O pulso de uma criança é tendêncialmente mais rápido que o pulso de um adulto. Quanto 

mais nova for a criança, mais rápido será o pulso.O choro torna o pulso mais rápido. O pulso deve 

ser examinado com a criança tranqüila, ou mesmo durante o sono. 
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Valores normais de freqüência do pulso em crianças: 

• Recém-nascido 120-140 PPM; 

• 1 ano 110-120 PPM;  4 anos +/- 110 PPM; 

• 8 anos +/- 90 PPM; 

• 14 anos Igual ao adulto. 

Parâmetros analisados na tomada do pulso: 

• Profundidade: superficial/profundo; 

• Freqüência: rápido/lento; 

• Força: fraco/energético; 

• Forma táctil: deslizante/tenso/em corda/fino/cheio; 

• Ritmo: regular/irregular/intermitente 

 

Abaixo quadro descritivo do Pulso: 

 

Figura 8 - Mapa Indicativo do Pulso 

 

5 Materiais e Método 
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5.1  Local 

Este trabalho foi desenvolvido no Ambulatório Médico Terapêutico da Ong Associação 

Comunitária Monte Azul, na Zona Sul de São Paulo; 

5.2  Público 

Foram atendidas 16 crianças pertencentes à Comunidade da Associação Monte Azul. 

5.3  Duração 

As sessões de Cromopuntura decorrerão no período de 02 de Março de 2015 à 31 de Julho 

de 2015, sendo que as crianças atendidas receberam no máximo 10 sessões cada uma. 

Foram atendidas 16 crianças com idades entre um e sete anos. Dessas crianças que foram 

atendidas 4 não completaram o ciclo de tratamento; 12 crianças completaram o ciclo de tratamento 

de 10 sessões. 

5.4  Método Diagnóstico 

O método de diagnóstico para cada criança seguiu as bases da Medicina Chinesa (MC) e da 

Medicina Esogética de Peter Mendel. Foram aplicadas as técnicas de Cromopuntura levando se em 

consideração o estado físico e energético de cada criança, focando sempre na queixa principal da 

reincidência de doenças pulmonares. 

5.5  Pontos de Acupuntura selecionados e aplicação 

Os pontos selecionados seguiram na sua maioria a técnica descrita pelo Dr. Neresh F. 

Pagnamenta. Na técnica descrita pelo Dr. Neresh F. Pagnamenta são usados vários pontos que tem 

como função energética promover a tonificação dos órgãos e melhorar a imunidade da criança. 

5.6  Harmonização Cerebral 

São esquemas para ativar os Vasos Maravilhosos e equilibrar os Chácras de modo a 

harmonizar as funções cerebrais e estimular o sistema endócrino. É uma terapia de base para ser 

aplicada antes que a cura de base. É chamada de terapia da harmonização do cérebro e regula os 

processos neurovegetativo e hormonais do corpo com distúrbios. 
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Figura 9 - Harmonização Cerebral Aplicação 

de 30segundos cada ponto. 

1 - VC8 (Shenque) – Verde; 

2 - VC4 (Guanyuan) – Laranja; 

3 - VG4 (Mingmeng)– Lilás; 

4 - VC22 (Tiantu) – Amarelo; 5 - VG14 (Dazhui) – Vermelho; 

6 - VG15 (Yamen) – Azul. 

 

5.7  Harmonização Cerebral Face 
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Figura 10 - Harmonização Cerebral Face Aplicação 

de 30segundos cada ponto. 

1 - VB15 (Linqi) – Amarelo; 

2 - VB14 (Yangbai) – Lilás; 

3 - Protuberância do Osso Frontal: Vermelho; 

4 e 5–Yintang e VG26 (Renzhong): Laranja. 

 

5.8  Pontos de Alarme e Pontos Shu do Dorso 

Tratamento: usar a cor Yin para os pontos mais doloridos e a cor Yang para os pontos 

menos doloridos. Tratar do alto para baixo. 

• Apalpar os pontos de alarme e determinar os mais doloridos - significado clínico: doença 

aguda. 

• Apalpar os pontos Shu do Dorso e determinar os mais doloridos - significado clínico: 

doença crônica; 

 

 

Figura 11 - Cores - Pontos de Alarme & Pontos Shu do Dorso 

Aplicação de 30segundos cada ponto afetado. 

 

5.9  O Ponto IG4 (Hé gú) 

Aplicações de cores diferentes no mesmo ponto conforme a causa: 
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Amarelo - em casos de diarréia; 

Vermelho - em casos de Gripes leves (corisa branca); 

Azul - em casos de Febre. 

 

Figura 12 - IG4 - Funções-Cores 

 

 

5.10 Pontos para acalmar o Shen 

Os pontos do Vaso Governador: VG19 (Houding) e VG20 (Baihui) mais o ponto extra 

Yintang são utilizados para acalmar a criança, pois são pontos que acalmam o Shen. Com isso 

melhoram os transtornos do sono permitem que a criança durma melhor à noite. 

Aplicação da cor Azul Turquesa por 30segundos em cada ponto. 

 

Figura 13 - Pontos para acalmar o Shen da criança 
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5.11 Pontos para a Imunidade 

Segundo o Dr. Neresh F. Pagnamenta esses pontos reforçam a imunidade da criança, 

melhorando a vitalidade física. 

Aplicar cor vermelha por 30segundos nos pontos: Bx23 (Shén Shu); Bx37 (Yin Men); Bx40 

(Zhong); Bx56 (Cheng Jin). 

Aplicar cor vermelha por 1minuto no ponto: R1 (Yong Quán). 

 

Figura 14 - Pontos para Imunidade 

5.12 Ponto do abandono 

Ponto indicado para tratamento de abandono, de acordo com a descrição técnica do Dr. 

Neresh F. Pagnamenta. Este ponto está localizado a 3 Cun acima do maléolo externo, na linha do 

B40 (Fufen). Aplicar cor Vermelha por 30segundos bilateral. Trabalha também questões de medo e 

rejeição na criança. 
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Figura 15 - Ponto de abandono 

5.13 Terapia pré-natal 

Aplição das cores Púrpura, Laranja e Amarelo nas Linhas do Pé – Inicia pelo pé esquerdo e 

passa pelo para o pé direito. 1 minuto a 30segundos cada linha. 

1ª. Linha – Inicia no Ponto BA1 (Yinbai) e vai até o R3 (Taixi) – Cor Púrpura 

2ª. Linha – Inicia no Ponto E44 (Neiting) e vai até E41 (Jiexi) – Cor Laranja 

3ª. Linha – Inicia no B67 (Zhiyin) e vai até B60 (Kunlun) – Cor Amarela. 

Essa terapia produz um relaxamento profundo, desbloqueia tralmas relacionado com o 

prénatal (gestação) e parto. Permite um leve soltar de traumas armazenados. Equilibra espírito, 

alma, mente e corpo. 

 

5.14 Outros pontos utilizados: 

Aplicado em P9 (Taiyuan), P8 (Jungqu) e P7 (Lieque) – cor Verde em varredura. 

Aplicado BA9 (Yinlingquan) e E36 (Zusanli) – cor Laranja para tonificar Baço (PI) e 

Estômago (Wei). 

Aplicado em BA2 (Dadu) e BA3 (Taibai) – Cor Laranja por um minuto em varredura 

(bilateral) – para tonificar o Baço (PI) e melhorar o equilíbrio mental, diminuindo a agitação da 

criança. 

Aplicado VG20 (Baihui) – cor Púrpura para recuperar o Yang e acalmar o Shen. 
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5.15 Sistema Acupuntura Coreana da Mão – Koryo 

Seguindo o mapa da Koryo foi aplicada a cor verde para harmonizar o Vaso Governador na 

parte posterior da mão, do início do dedo médio até a prega transversal do punho da mão; e a cor 

Laranja para tonificar o Vaso Concepção, na parte anterior da mão, do início do dedo médio até a 

prega transversal da mão, e ainda foi aplicado em círculos no centro da mão (VC8) e também na 

prega transversal do punho, reforçando os pontos do Coração (Xin), Pulmão (Fei) e Pericárdio (Xin 

Bao). 

 
Figura 16 - Mapa Koryo e correspondências 

 

Figura 17 - Tratamento Koryo 

6 Resultados 

A Cromopuntura no tratamento de doenças pulmonares em crianças apresentou resultados 

surpreendentes, enquanto método terapêuto holístico. 
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O tratamento com a cromopuntura mostrou-se muito eficaz na solução das doenças 

pulmonares das crianças que foram atendidas pela terapia. Melhorou tanto as questões pulmonares 

como trouxe mais vitalidade e disposição para as crianças. 

6.1  Tempo da Queixa Principal 

Abaixo demonstração gráfica do tempo em que a Queixa Principal afetava as crianças 

atendidas: 

 

Figura 18 - Tempo de existência da Queixa Principal 

6.2  Idade das crianças atendidas 

Abaixo demonstração gráfica da idade de todas as crianças atendidas pelo tratamento: 

 

Figura 19 -  Idade das crianças atendidas pelo tratamento 

6.3  Estado Físico das Crianças no final do tratamento com a Cromopuntura 

O estado físico das crianças no final do tratamento foi de: 8% extremamente saudável; 59% 

muito saúdavel; 25% moderadamente saudável; 8% pouco saudável. 
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Figura 20 - Gráfico representativo do Estado Físico das crianças no final  

do tratamento com a Cromopuntura 

6.4  Melhora da qualidade do Sono 

A qualidade do sono nas crianças melhorou significativamente, sendo que: 75% melhoraram 

muito; 8,33% melhoraram um pouco; 8,33% não melhoraram e 8,33% os pais não repararam se 

houve ou não alterações. 

 

Figura 21 - Melhora da Qualidade do sono com tratamento da cromopuntura 

6.5  Avaliação do tratamento com Cromopuntura pelos progenitores e responsáveis 

De acordo com a avaliação feita pelos progenitores e responsáveis das crianças atendidas, 

concluiu-se que: 58% dos entrevistados acharam o tratamento Excelente; 34% acharam Muito 

Bom e 8% acharam Bom. Sendo que não tivemos nenhum entrevistado que tenha avaliado o 

tratamento de forma Razoável ou Ruim. 
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Figura 22 - Avaliação do tratamento com a cromopuntura 

 

 

7 Discussão 

Concluímos assim que o tratamento com a Cromopuntura é de fato muito expressivo quando 

comparado com outras técnicas de Acupuntura da MC, especialmente no uso desta técnica em 

crianças, uma vez que não temos invasão ou perfuração de pele, e mais ainda por se tratar de uma 

técnica indolor. Aplicando ainda que de certa forma lúdica torna a Cromopuntura uma excelente 

ferramenta para o tratamento de crianças, podendo se estender aos adultos que têm aversão às 

agulhas. 

Demonstrada a eficácia da Cromopuntura na resolução da doença apresentada, também 

obtivemos muitos relatos dos pais em relação à melhora física e emocional da criança. Muitas 

crianças que se apresentavam asténicas e com certa atitude depressiva passaram a ter 

comportamentos mais amplos; quem não corria por falta de ar, conseguia já correr e brincar 

normalmente; Algumas crianças instrospectivas e medrosas passaram a ter atitudes mais expansivas 

e de maior enfrentamento perante os dilemas que uma criança enfrenta no seu dia-a-dia. 

De minha parte como terapêuta em Acupuntura e Cromopuntura o que posso dizer é que ter 

feito este estudo me ajudou a compreender muito o mundo da luz e das cores e fez-me ver que é 

possível associar todo o conhecimento da Medicina Chinesa (MC) até agora adquirido e aplicá-los 

em perfeita sintonia com a Cromopuntura. 

E melhorando o bem estar e a qualidade de vida das crianças perceberam como é importante 

o cuidado de um ser vivo, tão pequeno e frágil que vive neste mundo tentando se encontrar, mas que 

já tão precocemente se defronta com alguns disturbios, de qualquer natureza, e que luta com todas 
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as forças para estar bem. As crianças são realmente o nosso maior patrimônio. Cuidar delas é como 

deixar gravado o nosso contributo para o futuro da nossa humanidade. 

A Medicina Chinesa com os seus séculos de existência é sem dúvida um veículo com muitas 

pistas possíveis para se correr; é preciso perseverança, fé e atitude para conseguir avançar e concluir 

esta jornada de infinita luz. 
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