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PEDIATRIA

Antonieta
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Desenvolvimento pré-natal

Antonieta

Antonieta
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Período embrionário

5 semanas

6 semanas
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36 semanas

30 semanas
25 semanas

Período fetal
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O Parto
Cordão umbilical

Placenta
Útero

Cervix
Vagina

Placenta

Cordão umbilical
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Algumas considerações

• Imagine como seria passar nove meses 
trancado em uma sala escura e morna, 
dormindo 16 horas por dia.

• O lugar, apertadinho, sem ser desconfortável, 
é envolvido por uma marcação de tambor 
constante, que não pára nem durante a noite, 
e por um barulho esquisito de líquidos 
borbulhando.
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• O bebê ouve, sem poder entender, 
conversas abafadas do lado de fora, nas 
quais predomina sempre uma voz 
feminina clara, que parece vir de todos os 
lados ao mesmo tempo.

• Não há muito o que fazer lá dentro além 
de brincar com o saco transparente que o 
embrulha e beber o líquido quase sempre 
doce à sua volta. 
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• Esse período marcou a vida da pessoa para 
sempre, moldando o seu jeito de ser, os seus 
medos e o seu humor. 

• A velocidade daquela batida de tambor, o 
carinho e o desprezo expressos nas vozes 
difusas, o gosto do líquido e outros estímulos 
mais sutis são tudo o que um feto conhece até 
o parto.
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• “Para a criança, essas coisas não 
são simples estímulos. Aquilo é a 
vida, é tudo.” (Vera Iaconeli –
psicóloga)

• Por isso, se a gestação for 
desagradável, a criança já vai sair do 
quarto escuro com uma impressão 
ruim da própria existência. 
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• Visão Básica de Psicologia Pré e Peri natal:

Três níveis de interação entre a criança e o 
mundo:

Pediatria
Antonieta Bonifácio

Biológico

Comportamental

Afetivo
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Visão Energética

Tai chi

Yang
X

YIn
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Educação  Em Saúde

Atenção primária
Em Saúde
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Fases  no Desenvolvimento
da Criança

Antonieta

Classificação Segundo Portage Quide:
 Pré –natal;

 Primeira Infância - 0 a 3 anos;

 Segunda infância - 3 a 6 anos;

 Terceira infância - 6 a 12 anos;

 Adolescência - 12 aos 18 anos.
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1ª Infância (0 a 1ano)

Vocaliza para chamar 
Atenção.

Bate palmas imitando 
Adultos.

Adormece em horas 
Apropriadas.
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1ª Infância(1 a 2 anos)

• Brinca com outras crianças

• Explora ambiente.

• Aceita a ausência dos pais.

• Retira a mão do objeto proibido.
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1ª Infância(2 a 3 anos)

• Brinca de fantasias.

• Coopera na terapia

• Compreende sentimentos:

• Amor, raiva...
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(3 a 4 anos)
• Seque regras  e imita outras crianças

• Apresenta conduta social
• Trabalha sozinha em tarefas.

(5 a 6 anos)
• Expressa seus sentimentos.

(4 a 5 anos)

2ª Infância
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3ª Infância(6 a 12 anos)

• Fase de desenvolvimento e controle das emoções.
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Conduta do Profissional Pediátrico

• Respeito á criança;
• Disponibilidade afetiva
• Falar-mostrar-Fazer

Tríade

Profissional

Criança

Família
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Conduta profissional pediátrica

Antonieta
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Causas das doenças na criança

Diagnóstico Energético:
• Em relação aos 5 elementos;

A criança precisa muito de energia yang.
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Causas das doenças na criança

Antonieta

Qi do Fígado:
Excessos podem trazer transtornos emocionais 

rápidos  e fortes como: 

Gritos; 

Perturbações no sono;

Irritabilidade;

Até convulsões.
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Qi do Coração:
Excesso: 

Capacidade de fixar a atenção fica prejudicada;

Facilidade em assustar.

Causas das doenças na criança
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Energias insuficientes:
 Qi do Baço
 Desordens digestivas e  de eliminação;
 Dificuldade gastrointestinais;
 Dor e distensão abdominal;
 Vômitos;
 Diarréia ;
 Má-digestão.

Causas das doenças na criança
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Causas das doenças na criança

Qi do pulmão
Ambientes, desordens respiratórias

resfriados, tosses e corizas.

Stress mais intensos podem levar a asma, 
respiração  sibilante  e  pneumonia
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Causas das doenças na criança

 Qi dos Rins

Fator importante: Nutrição

Deficiência - Sobrecarrega os Rins

Podendo gerar desordens no desenvolvimento:

Como atrofias musculares, flacidez e atrasos no 
crescimento.
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Fatores Patógenos Externos

• Vento:

• Instalação de doenças agudas.

• Atinge primeiro a região cefálica e externa

• Podendo penetrar para o interior.
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Fatores Patógenos externos

• Frio: 
Dores agudas e constritivas (cólicas).

• Secura: 
Pulmões- provoca  secura na pele, tosse seca

e interna.
• Umidade

Fator yin, sensação de peso no corpo,
Fezes aquosas,viscosas.
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Fatores Patógenos Externos

• Calor:
Provoca  febre ,  vermelhidão
Em crianças  um fator externo facilmente se 

transforma em calor .
Calor de verão:
Febre súbita e intensa  acompanhada de 

cefaléia e diarréia.



Material produzido pelo professor: 30

Fator patógeno tardio

Doenças não tratadas,
Doenças com  Tratamento inadequado  

causando doenças crônicas.
Alimentos( nutrição inadequada)

Alergia de leite.
Mãe ansiosa,estressada, pode causar cólicas, 

irritação, insônia na criança.
Desmame precoce.
Sucos de frutas em excesso.
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Semilogia Pediátrica Básica

• Na prática pediátrica não existe substituto 
para o exame clínico.

• Aparência geral: 

• Está limpa ou suja

• Parece desnutrida;demonstra interesse 
por objetos

• Calada ,inquieta,

• Semelhante ou diferente de uma criança 
para idade.
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Medições

• Temperatura: 33 a 36 graus (RN);

• Após uma semana do nascimento 
estabiliza em 36 graus;

• Febre: Acima de 37 graus,demonstrando 
alteração no metabolismo.
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Avaliação energética

• “ Bo-Shin”   Inspeção (observar)

• “ Bun-Shin” Interrogatório (Perguntar)

• Setsu-Shin” Toque.
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Face

Antonieta
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Inspeção

Face

Rósea-vermelha brilhante 
Olhos (espírito-Shen)
Olhos brilhantes; Shen forte.
Doenças menos graves.
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Inspeção
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Inspeção

– Face: 

• Azulada- verde : Fígado- convulsões.

• Vermelha: Calor no coração

• Amarelada: Baço deficiente.

• Pálida e transpirando: Pulmão deficiente.
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Inspeção

• Língua:
Pálida: deficiência de Qi do sangue.

Vermelho profundo: calor interno.
Úmida: frio e umidade.

Amarelo pegajosa: calor úmido.
Revestimento amarelo: calor
Púrpura: estagnação de Xue.
Amarelo  queimado: estagnação de calor.
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Dedo Indicador

• Inspeção do dedo indicador ( lado medial anatômico)

• Alterações como colorações da pele e dos capilares 
venosos e arteriais para julgar as condições da 
enfermidade.

• Se menino: indicador direito

• Se menina: indicador esquerdo

• Obs: porém devem ser observados os dois lados
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No Indicador

• Observar:

• A) Área proximal ( Aduana do vento)

• B) Área Média ( aduana da energia)

• C) Área Distal ( aduana da vida)
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Aduaneira

Vento

Vida 

Energia
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Diferençar doenças 
superficiais/profundas

• Vermelho Claro: frio e calor na superfície

• Vermelho Escuro: obstrução dos canais pelo frio

• Roxo: doença em profundidade

• Branco: estado emocional abalado

• Preto/Amarelo: doença ampla de cura difícil
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Observações:

• Pintas vermelhas no dedo esquerdo: febre e mal estar

• Pintas no dedo  direito: tensão e dor acima do umbigo

• Capilar na Duana do Vento: doença ainda não se instalou 
(leve)

• Quando invade a Duana da Energia, doença grave

• Quando chega na Duana da Vida é incurável (cores 
preto,azulado,amarelo) grave com possibilidade de óbito
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Aduaneira
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INTERROGATÓRIO

PREFERE FRIO--------------------------CALOR
PREFERE CALOR-----------------------FRIO

YANG-MEMBROS DEBÉIS-LÁBIOS PÁLIDOS
SUDORESE ESPONTÂNEA,LIGEIRA AVERSÃO AO 

FRIO.
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OUVIR (VOZ)

• NORMAL- FALA  ALTO E CLARO.

DEFICIENTE: 
NÃO FALANTE, CHORO FRACO
E VOZ FRACA.
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PALPAÇÃO

• PELE
• NÓDULOS LINFÁTICOS
• TORÁX
• ABDÔMEN;
• NORMAL : MACIO,SUAVE, QUENTE.
• DEFICIENTE: FRIO, MACIO- DOR MELHORA
• COM A PRESSÃO.
• EXCESSO : DURO- DOR AGRAVA COM A PRESSÃO.
• QI ESTAGNADO: DISTENSÃO COMO SONS DE 

TAMBORES.
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TRATAMENTO

• Massagem

• Moxa

• Cromoterapia- Cromopuntura

• Laser

• Florais de Bach

• Dietoterapia- Fitoterapia
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Massagem  nos pés

• Uma das técnicas orientais de maior efeito
• Sobre a manutenção da saúde física e mental da 

criança.
• Até aos 2 anos de idade:
• Massagem dos pés deve ser global:
• O polegar deve ser colocado na região dorsal, 
• Servindo de apoio.Com outros dedos massageia 

toda sola do pé com pressão moderada.
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Massagens

TOSSE ; pressão no estômago

CHORO NOTURNO
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Massagens

DORES DE CRESCIMENTO

Erupção Dentária



Material produzido pelo professor: 53

Cromoterapia

• Cores  primárias :

• Vermelho , azul e amarelo.

• Cores complementares :

• Verde, laranja , roxo.
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Vermelho:

É a cor visível que possui o maior 
comprimento de ondas.  

Estimulante.

• Cor  do coração, solta a língua, estimula 
paixões.
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• Azul

Proporciona sentido de paz e de infinito. É uma 
cor fria com efeitos relaxantes. Estreita relação 
com o sistema Endócrino.
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Verde : 

simboliza a natureza.

Possui propriedades relaxantes e de     
reequilíbrio geral.
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• Laranja:

• Representa alegria.

• Indicado em depressões e pessimismo.
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• Lilás :

• Atua sobre o inconsciente e ajuda a 
consciência a reforçar o efeito da meditação.

• A cor turquesa :

• Sensação de bem estar e relaxante.
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Método de ação da Cromopuntura

• Biofísico alemão F.a. Popp demonstrou 
cientificamente que cada célula viva emite  
biofóton .

sistema de comunicação intracelular que 
regula todos os processos biofísicos do 
nosso corpo.
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Cromopuntura:
Terapia de Coordenação

• Indicação:

• Inquietude nervosa, Angustia , hiperatividade.

• Descrição dos pontos: 30 segundos em cada 
ponto.

• ponto  1                    COR VERDE   VC8

• Ponto 2                     COR LARANJA VC6

• Ponto 3                     COR LILÁS  VG4

• Ponto 4                     COR AMARELA VC23

• Ponto 5                    COR VERMELHA VG14

• Ponto6                      COR AZUL VG16
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Cromopuntura
Terapia Anti-traumática

• Ponto1                COR VERMELHA   R1
• Ponto2               COR LILÁS   YIN TANG
• Ponto3                COR LILÁS  VG 20
• Ponto4                COR LILÁS   VG19

DURAÇÃO: 30 SEGUNDOS EM CADA PONTO.

DISSIPA MEDOS PROFUNDOS E TRANQUILIZA
A CRIANÇA.
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Cólicas do lactante
Dor de barriga emocional

Vc15
VC8, 
BP16

Rombo do 
estômago

Cor: AZUL

DURAÇÃO: 30 SEGUNDOS
EM CADA PONTO.
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Regulação de Energia no Bebê

VGI4
B62
TA5
BP4
P7
VB41
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Regulação de Energia no Bebê
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Regulações por idade

• Crianças de 2 a 5 anos: 

• Harmonizar os 3 reinos: 

• (Metal, terra, água)

• B13, Ig4   metal

• Vc12, E36 terra (alimentação)

• B39  água.
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Regulação por idade

5 a 8 anos:

(fogo, terra, água)

Cs7    E36     Vg4
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Emergências Pediátricas

–Gripe-Resfriado
• VG 16, VB 20 ,B 12, B13.
• Febre
• IG4, IG11.
• Secreções
• IG18.
• Tosse
• VC17, P11, P9, P7.
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Emergências Pediátricas

• Diarréia

• B54, Vc6

• Indigestão

• IG5, ponto Szufeng.
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PINDAS CHINESAS!
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PINDAS CHINESAS!
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PINDAS CHINESAS!
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Florais de Bach
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Florais de Bach
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Florais de Bach

• Crianças tímidas:
Mimulus, Elm, larch.
• Crianças com dificuldade de 

aprendizado: 
Chestnut bud, clematis, Holly.
4 gotas 4 vezes ao dia.

 :
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Dietoterapia

I. Pratos coloridos.

II. Horários regulares de alimentação.

III. Mastigação eficiente.

IV. Oferta de frutas.

V. Racionalizar doces, frituras e laticínios.

VI. Diversificação alimentar.
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Dicas Importantes na Ficha Clínica Infantil
• Gestação :

A) Estado emocional da gestante.

B) Parto normal ou cesárea.

C) Termo ou não.

• Amamentação

A) Quanto tempo

• Situação vacinal

• A) em dia ou não

• Medicações em uso

• Nome da Pediatra
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Dicas Importantes na Ficha Clínica Infantil

• Doenças da infância

Anemias, condições febris.... Refluxo, diarréias

• Doenças na família

Diabetes,  P. cardíacos, convulsões...

• Sono

• Transpiração

• Intestinos

• Alergias
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