


A Criança 

• Período Pré Natal 

• Período Pós Natal 



Neonatal

• 0 a 28 dias
Infância: 
• Lactante 29 dias a 2 anos
• Pré Escolar: 2 a 6 anos 
• Escolar: 6 a 10 anos



Adolescência

• Pré Puberal: 10 a 12-14 anos 

• Puberal: 14 anos a 14-16 anos 

• Pós Puberal: 14-16 a 18-20 anos 



Classificação  Segundo  Portage Guide 
Pré Natal 
• Primeira Infância: (0 a 3 anos) 
• Segunda Infância: ( 3 a 6 anos) 
• Terceira Infância: (6 a 12 anos 
• Adolescência: (12 a 20 anos)



PSICOLOGIA PRÉ NATAL

• BIOLÓGICO: ALIMENTAÇÃO REPERCURTI NO
BEBÊ

• COMPORTAMENTAL (AFETIVO): SENTIMENTOS
DA MÃE, REPERCURTINDO NA CRIANÇA.



PREPARANDO
A

FUTURA MÃE



• Não há alimentos que aumentam 
diretamente O Jing (energia ancestral 
armazenada no Rim), mas através da 

nutrição pelo sistema Baço e 
Estômago (nutrição yin), e pela 

respiração pulmão (nutrição yang) 
evita-se a perda do Jing.



FATORES DE DESGASTE DO JING:

• -Idade 
• -Doenças crônicas 
• -Gestações anteriores
• -Excesso de atividades 
• -Alimentação
• -Emoções 
• -Traumas.



Tratamento: Aumentar O QI:

Pontos:
• R-3
• R-7 
• B-23 
• VG-4 
• VC-4
• E mais especificamente na gestação: R-9.



R3 E R9



R7



9 MESES (40 SEMANAS)

3 TRIMESTRES



1 TRIMESTRE

PONTOS USADOS:
• TSING: PARA FORTALECER ENERGIA 

GESTANTE.
• YINTANG
• VG20
• CS6 (MUITO BOM PARA ENJÔO).



PONTO EXTRA YINTANG



VG20



CS



2 TRIMESTRE

ZANG FU FORMADO



3 TRIMESTRE

GESTANTE CANSADA
FORTALECER SISTEMA IMUNOLÓGICO:
• VB39, F3 E BP6
PREPARA-LA PARA O PARTO:
FORTALECER A MUSCULATURA: BP E
FÍGADO.



VB39



PUERPÉRIO

• FASE EM QUE A MÃE PODE TER DEPRESSÃO
PÓS PARTO.

• OS HORMÔNIOS DEPOIS DO PARTO
DESEQUILIBRAM.

TRATAMENTO:
• MERIDIANOS DISTINTOS
• CHACRAS (REGULARIZAÇÃO ENERGÉTICA E

ENDÓCRINA).



AMAMENTAÇÃO

• ÚLTIMA CHANCE DE FORTALECER A ENERGIA 
ANCESTRAL DO BEBÊ.

PONTOS QUE AUMENTAM A QUANTIDADE DE 
PROLACTINA:
• ID3
• ID4
• ID5
PONTOS DO ID.





MASTOLOGIA

• Em mastologia MTC o 
mamilo se liga ao Fígado 

enquanto o seio é 
Estômago.



PATOLOGIA DO ALEITAMENTO

HIPOGALACTÚRIA

• Sintomas: pouco leite ou sem, os seios 
nem inchados estão, nem doloridos.

• Associado: fraqueza de constituição, má 
alimentação, desordens emocionais.

• Etiopatogenia: Qi e Xue vazios.
• Terapêutica: tonifica Qi e Xue.



MASTITITES AGUDAS

• Sintomas: o seio doente está vermelho,
inchado, quente e dolorido. A palpação suave
põe em evidência uma massa dura.

• Em casos extremos pode haver gânglios sob a 
axila.

• Revestimento lingual amarelo e gorduroso.
• Refrescar e dispersar o calor do Fígado e do

Estômago a fim de liberar os vasos do leite:
VB21, F14, E36, VC17 e ID1.



MASTITE

• INFLAMAÇÃO NO SEIO
TRATAMENTO:
• VB39, BP6 E F3 (TRIÂNGULO DA IMUNIDADE).



GUA SHA



•Socialização e 
Comportamento



Primeira Infância: 

• 0-1 ano:  Vocaliza para chamar atenção.
• Bate palmas imitando adulto. 
• Manipula brinquedos ou objetos.
• Oferece brinquedo ou objeto ao adulto e

solta, começa a reconhecer o ambiente, Sorri.
• Adormece em horas apropriadas
• Observa uma pessoa que se move na linha da

visão



1 a 2 anos 

• Brinca com outras crianças
• Explora o ambiente
• Abraça e carrega brinquedos
• Imita o adulto em tarefas simples
• Repete ações que provocam risadas e

atenção
• Espera a vez no lanche
• Aceita a ausência dos pais
• Retira a mão de objeto proibido



2 a 3 anos 

• Presta atenção em música 
• Brinca de fantasiar-se 
• Coopera em serviços simples 
• Faz uma escolha quando lhe pedem 
• Coopera na terapia 
• Compreende sentimentos: amor, tristeza,

raiva, etc.



Segunda Infância 
3 a 4 anos: 
• Canta e dança quando ouve música
• Segue regras de jogos em grupo 
• Diz por favor
• Segue regras e imita outras crianças
• Responde ao telefone 
4 a 5 anos 
• Trabalha sozinha em tarefas 
• Apresenta conduta social
• Pede licença para usar objetos 



5 a 6 anos 

• Expressa seus sentimentos: raiva, carinho,
satisfação.

• Imita os adultos
• Segue regras de jogo de raciocínio verbal
• Escolhe os amigos
• Explica regras de jogos a outras pessoas
• Conforta seus companheiros de brinquedo

quando estão tristes



Semiologia Pediátrica Básica 

“Na prática pediátrica não 
existe substituto para o 

exame físico” 



Medições

Temperatura: 33 a 36 graus 

Após uma semana do nascimento 
estabiliza em 36 graus 



Febre:

Acima de 37 graus 
demonstra alteração no 

metabolismo
PONTOS PARA BAIXAR FEBRE IG4 E IG11



IG11



Pulso: Varia com a idade 

• 120 a 140 bpm após o nascimento 
• 80 a 140 bpm primeiro ano 
• 80 a 130 bpm aos 2 anos 
• 80 a 120 bpm aos 3 anos 
• 70 a 115 após 3 anos 
• Aos 10 anos cai para 90 bpm
• Adolescência: 60 a 100 bpm 



Aparência Geral 

Questões:
• Aparenta estar bem ou enferma 
• Parece confortável ou desconfortável  
• Respiração Fácil ou difícil
• Sofrimento físico ou emocional 
• Coopera ou está hostil 
• Normal ou anormal visivelmente



Aparência Geral 

Questões: 
• Está limpa ou suja 
• Parece desnutrida 
• Demonstra interesse por objetos
• Obedece a mãe e ao examinador
• Se obedece por medo 
• Contorce-se e se mostra inquieta 
• Semelhante ou diferente de uma criança para a 

idade 



Fisiologia Energética 

• Constituição Energética da Criança 
• Produção do Qi (Rins) 
• Qi Pré Natal (Pais) 
• Qi pós Natal (produzido após o

nascimento através das atividades
diárias)



Energias: Excessos e Insuficiências 

• Excessos e Insuficiências de
determinados Órgãos são normais.

• Os órgãos imaturos das crianças
quando na infância levam a
desequilíbrios energéticos.



Energias em Excessos 

• Apresenta geralmente em
excesso o Yang Qi juntamente ao
Fígado e Coração (necessárias
para seu crescimento
demonstradas na hiperatividade)

• A criança precisa de muito
energia Yang



Qi do Fígado 

• Excessos podem trazer 
transtornos emocionais rápidos e 

fortes como: gritar com raiva, 
perturbações no sono,  

irritabilidade e até convulsões 



Qi do Coração: 

• Espírito da Criança
• Orienta e direciona o crescimento
• Quando o Qi do coração está instável a

capacidade de fixar a atenção fica
prejudicada

• Facilidade em assustar-se
• Os chineses dizem que as crianças não 

devem ser assustadas 



Energias: Insuficiências 

• Consomem muita Energias:
• Baixa Energia (Baço 

Pâncreas,  Pulmões e Rins)



Qi do Baço: 

• Desordens digestivas e de
eliminação.

• Dificuldades Gastrointestinais:
dor e distensão abdominal,
vômitos, diarreia, má digestão.



Processo digestivo fraco é o 
padrão energético mais  

comum observado em crianças  
do nascimento até aos 6 anos  

aproximadamente.



Qi do Pulmão: 

Ambientes: desordens 
respiratórias,  resfriados, tosse, 

espirros, coriza.
Estresse mais intensos podem
levar: Asma, respiração sibilante,
pneumonia.



Qi do Rins: 

• Nutrição é importante, pois a 
falta dela sobrecarrega os rins, 

podendo gerar desordens  como 
atrofias musculares, flacidez e 

atrasos musculares e  no 
crescimento



Causas de Doenças nas  Crianças: 

Verificar no diagnóstico a 
relação da criança com  

ambiente, mas também a 
relação com os país 



Fatores Patógenos Externos 

• Vento: causa de súbita instalação de 
doenças, sendo também de doenças 
mais comuns 

• Agride primeiro a região cefálica e
externa do corpo, podendo
penetrar para o interior

• Pode-se associar ao frio, umidade  e 
calor 



Frio: 
• Fator yin causa geralmente

dores agudas e construtivas
(cólicas)

• Geralmente agride a criança
quando se associa ao vento
que o ajuda penetrar



Secura: 

Fator Yang, consome o yin, 
afeta geralmente os 

pulmões, provoca secura na 
pele, tosse seca e intensa 



Umidade:

Fator yin, sensação de peso 
no corpo ou pesado e fezes 

aquosas  ou viscosas 



Calor:
• Fator yang, provoca febre e

vermelhidão.
• Em crianças um fator externo

facilmente se transforma em
calor, e o yin frágil produz calor
rapidamente.



Calor de Verão: 

• Fator yang, pode provocar 
febre súbita e intensa 

acompanhada de cefaleia e 
diarreia 



Fator Patogênico Tardio 

• Ocorre quando uma doença não
tratada, ou fica bloqueada pelo
tratamento inadequado ou
tratada parcialmente.

• Causa de doenças crônicas
comumente.



• Alimentos: Leite inadequado.
• Mãe estressada pode causar dor

abdominal no bebê ,irritação e insônia.
• Desmame precoce: problemas digestivos.  
• Suco de frutas em excesso: irritabilidade

e má digestão.
• Leite pode provocar alergias.



Diagnóstico Energético em Acupuntura 
Pediátrica 

• Baço da criança é geralmente insuficiente
• Tratamento é simples, todas tem

problemas de indigestão
• As crianças geralmente tem resfriados e

má digestão
• O yin das crianças é insuficiente
• O Fígado frequentemente adoece



Diagnóstico Energético em 
Acupuntura Pediátrica 

• Os Órgãos são frágeis e o Qi se desvia
facilmente de seu caminho

• Como ficam doentes facilmente também
recuperam a saúde facilmente, se não,
pode ser grave.

• Deve tratar a mãe para tratar a criança 



Observação: 

• As crianças são facilmente influenciadas pelas
emoções

• Assimilam as emoções das pessoas que as
rodeiam

• Agem normalmente de forma inversa ao
adulto Ex: no adulto estresse e emoções
reprimidas levam a raiva e a indigestão, já nas
crianças a indigestão que leva a raiva e
explosão emocional.



•Doenças Mais Comuns 
Conforme as  idades



Bebês

• Desmane leva as doenças 
infecto contagiosas, 

sobrecarga do sistema 
digestivo, podendo levar a 
asma, eczemas, diarreias e 

vômitos 



Aos Dois Anos 

• Ocorre o denominados “dois 
terríveis”.

• Crianças começam a falar e 
tomam consciência de si 
mesmas. 

• Começam a desejar coisas para 
si.



Aos Dois Anos

• Há uma forte relação entre 
o desejo e determinação, e 

quanto mais forte é esta 
relação, mais a chance de 

gerar quadros febris



Aos Sete Anos 

• Dos 7 aos 12 anos é a fase de 
formação do desenvolvimento e 

controle das emoções 
• Problemas relacionados ao 
stress, ou excesso de trabalho 
escolar e problemas familiares



Puberdade

• Alterações emocionais que 
ocorrem nesta fase devido 

a passagem para  a vida 
adulta



Avaliação Energética da Criança

Habilidades Individuais e 
sensoriais e menos tecnologia:

• Observar
• Perguntar

• Ouvir 
• Tocar



Inspeção (observar) Face: 

• Olhos (Espírito-shen): Olhos
brilhantes shen forte , doenças
não graves.

• Resposta aos estímulos:
sonolenta e cansada ,doença
mais grave.

• Coloração importante.



Coloração da Face

• Rósea/Vermelha Brilhante Saudável
• Azulada-verde: Fígado-Convulsões
• Vermelha: Calor no Coração
• Amarelada: Baço deficiente, 

indigestão, icterícia 
• Pálida e transpirando: Pulmão 

Deficiente



Inspeção da língua 

•Língua Pálida: Deficiência do Qi do Sangue 
•Vermelho Profundo: calor interno 
•Muito Úmida: Frio e Umidade  
•Amarela Pegajosa: calor úmido no estômago 
•Revestimento Amarelo e seco: calor interno 
•Púrpura: estagnação de xue 
•Amarelo Queimado: estagnação de calor



Urina e Fezes:
• Normal: fezes amarelas, nem muito duras, nem muito 

úmidas
•Urina Normal: urina clara, amarelo claro  urina escassa, 
quanto o tempo é quente 
•Deficiência: fezes soltas, diarreia
•Deficiência do Qi do Rim: urina frequente e enurese noturna 
•Calor: Urina marrom 
•Umidade e Calor: Urina amarelo e vermelha 
•Frio, deficiência do BP e R: clara sem odor 
•Fezes Pegajosas: Calor 
•Fezes Aquosas : Frio



Transpiração:

•Normal: suor ligeiro na testa durante o sono.
•Exterior em excesso: ausência de suor com
febre e arrepio.
•Exterior Deficiente: sudorese febre e arrepio. 
•Deficiência do Yang: Lassidão, sudorese ao
esforço.
•Qi deficiente e Qi defensivo fraco: sudorese
diurna.



Dieta:

• Estagnação do Qi e Indigestão:
distensão abdominal após comer.

• Deficiência: dor no estômago, dor
abdominal que alivia após comer.

• Excesso: dor no estômago que piora
após comer.



Dieta:

• Estômago e Intestinos Frios:
prefere comida quente.

• Estômago e Intestino quentes:
prefere comida fria.



Palpação: (tocar)

•Pele: Nódulos linfáticos 

•Tórax, Abdomem,região dorsal

•Membros superiores e inferiores



Abdômen:

•Normal: macio, suave e quente 
•Deficiência e Frio: abdome macio, dor melhora 
com a pressão 
•Excesso de Calor: abdome duro, dor agrava com a 
pressão 
•Excesso: abdômen duro com dor aguda
•Frio: prefere calor 
•Calor: prefere frio 
•Acúmulo de líquido: sons líquidos no abdome 
•Qi estagnado: distensão com sons de tambor



Tratamento (técnicas):

•Massagem
•Laser
•Moxa
•Acupuntura
• Cromoterapia
• Cromopuntura.



MASSAGEM





LASER



MOXA



ACUPUNTURA



DIGITOPRESSÃO



SEMENTE NOS PONTOS



Enfermidades Congênitas e 
Hereditárias:

Acupontos principais:
•VG4: cromossômico
•VG3: potência da energia yang, colocar o yang
em movimento
•VG10: enfermidades de outras gerações 
•VG11:enfermidades ligadas aos pais
•VG20: yang, para fazer o yang descer e cumprir
sua função



VG



Acupontos principais para recuperar a 
função do yin:

•VC6: mar da energia “Qi” das crianças 
•VC4: atua sobre o yang e sobre o triplo
aquecedor (associar com B22-TA-BACH SHU)
•Yintang: favorece a essência para o
movimento do yang a partir do triplo
aquecedor
•VC17: favorecer a recuperação da energia
yang para o centro e para o aquecedor médio



VC



VC17



TRIPLO AQUECEDOR

Atuação sobre o Triplo Aquecedor:
• TA2: atua sobre a essência da água das

crianças
• TA5: atua sobre fatores hereditários (VM)  
• TA8: elevar o yang para o alto
• TA10: centralizar a atividade do triplo

aquecedor e projetar para o nível celeste



TA



Tratamento sobre três aspectos:
•Prevenção
•Atuação específica
•Tratamento energético



•Prevenção: estudo genético, para prevenir
os pais e o próprio paciente.
•Atuação Específica: procedimentos
cirúrgicos, tratamento de transtorno
metabólico, para definir processo de
reabilitação ou tratamento coadjuvante.
•Tratamento Energético :utilização dos
meridianos: VC, VG, Chong Mai, Rim.



VC

Sobre o VC podemos atuar com 
massagens, moxa indireta:

•VC8
•VC6
•VC12
•VC17



TRATAMENTO

Sobre o Chong Mai podemos atuar com 
massagens, moxa:
•Chong Mai: BP 4
•Sobre o Rim: R5 movimento das aguas
•Todos estes pontos anteriores atuam
sobre transtornos congênitos através das
energias hereditárias, reforçar a vida.



BP4



RIM



Tratamentos de Atividades Adquiridas:

Problemas respiratórios, atuar sobre
as três fases:
•Inspiração: controlada pelo R e F 
(nutrir a água)
•Pausa: E e BP (nutrir a alimentação)
•Expiração: C e P  (nutrir  a estrutura)



Pontos para os ritmos:

•BP1 (madeira) com P5 (água) (I)
•BP2 (Fogo)  com P11 (madeira) (II)
•BP5 (metal) com P8 (metal) (III)
•BP8 (água) com P10 (fogo) (IV)
•BP3 (terra) com VC12 ( MO do 
estômago) (V)



BP



PULMÃO



TRATAMENTO

Tratamentos de Enfermidades Graves Com
grande debilidade yin, podemos utilizar o
tratamento anterior e o seguinte: (I dia):
BP1,P5,VG4,VC6,TA2
• (II dia): BP2,P11,VC3, VG4,TA5
• (III dia): BP5,P8,VG10,B22,TA7
• (IV dia): BP9, P10,VG11,YinTang,TA8
• (V dia): BP3,VC12,VG20,VC17,TA10



ENERGIAS

Como regular a Energia de um 
BEBÊ!!!
•Temos que Regular:
A)Ritmos
B) Movimento
C) Sentido Artístico



A) Movimento:
•No bebê a essência é yin e a manifestação é
yang (movimento) : metabolismo muito alto
B) Ritmo: se manifesta no sono é controlado
pela madeira
C) Sentido Artístico: esta relacionado com a
hereditariedade que circulam pelos canais, zang,
fu e vasos maravilhosos.



Regulações:

•Sentido Artístico: VG 14
•Sentido do Movimento: ID, P, BP, TA e B. 
•ID3 
•B62 
•TA5 
•BP4 
•P7



ID3



BEXIGA



Regulações:

•Ritmo: regido pela Madeira
•Puntura bilateral do VB41, associando-
se:
•VG14
•TA5 
•P7 
•B62 
•BP4



Regulações por idade:

Crianças de 2 a 5 anos:
Harmonizar os três Reinos (metal, terra, água): 
Metal: 
• B13Transportar para oferecer ao Pulmão 
• IG4 (PUNTURA E MOXA NOS DOIS PONTOS)
Terra:(alimentação): 
•VC12 e E36
Água: 
• B39 movimento do yang 



E36



B39



BACH SHU

• OS PONTOS SHU DORSAIS SÃO 
MUITO UTILIZADOS NA PEDIATRIA 

POIS ESTES UTILIZAM ENERGIA 
ANCESTRAL, QUE TRABALHAM 

DIRETAMENTE OS ÓRGÃOS



BACH SHU

PONTOS SHU DORSAL (YIN)
• PULMÃO (PO): B13 – B42
• CORAÇÃO (SHEN): B15 – B44
• FÍGADO (HUN): B18 – B47
• BAÇO (YI): B20 – B49
• RIM (ZHI): B23 – B52



BACH SHU

PONTOS SHU DORSAL (YANG)
CS: B14 – B43
VB: B19 – B48
ESTÔMAGO: B21 – B50
TA: B22 – B51



Regulações por idade:
•Crianças de 5 a 8 anos: 
•Fase do domínio da linguagem 
•Predomina a curiosidade 
•Desenvolve a personalidade
•Fica doente em face a alterações emocionais 
•Regulação de Fogo, Terra e Água:
•Fogo: CS7
•Terra: E36 
•Água: VG4



CROMOTERAPIA

CORES PRIMÁRIAS:
• VERMELHO
• AZUL  
• AMARELO
• VERDE
CORES COMPLEMENTARES:
• LARANJA
• LILÁS



VERMELHO

• É A COR VISÍVEL QUE POSSUI O 
MAIOR COMPRIMENTO DE 
ONDA.

• É ESTIMULANTE 
• É A COR DO CORAÇÃO
• SOLTA A LÍNGUA



AZUL

• AÇÃO SOBRE O SISTEMA NERVOSO,
CIRCULATÓRIO, DIGESTIVO, MUSCULAR E
ÓSSEO.

• AÇÃO TERAPÊUTICA COMO REGENERADOR
CELULAR, CALMANTE, ANALGÉSICO E FIXADOR
ENERGÉTICO.

• EFEITOS RELAXANTES 
• POSSUI ESTREITA RELAÇÃO COM SISTEMA

ENDÓCRINO.



AMARELO

• PARA O FORTALECIMENTO DO CORPO
HUMANO, AGE COMO REVITALIZADOR E
ESTIMULANTE DOS CAMPOS NERVOSOS E
MUSCULARES.

• EXCELENTE PARA PRISÃO DE VENTRE.
• REPRESENTA LÓBULO ESQUERDO DO

CÉREBRO(LÓGICA).
• AJUDA NO ESTUDO
• USADO EM DISTIMIA(MAU HUMOR).



VERDE

• PODEROSO ANTIINFECCIOSO, AÇÃO ANTI-
SÉPTICA.

• COMO REGENERADOR, ATUA EM TODA ÁREA
DO ABDOME, SOBRE ÓRGÃOS COMO O
ESTÔMAGO, PÂNCREAS, VB, FÍGADO E
INTESTINOS.

• RELAXANTE NERVOSO E MUSCULAR
• EQUILIBRADOR GERAL



LARANJA

• ALEGRIA
• INDICADO EM DEPRESSÃO E PESSIMISMO
• FUNÇÃO REVITALIZADORA.



LILÁS

• ATUA SOBRE O INCONSCIENTE E AJUDA A
CONSCIÊNCIA A REFORÇAR O EFEITO DA
MEDITAÇÃO.

• SUBSTITUI O VIOLETA.
• ACOMPANHA O VERDE E O AZUL NOS

TRATAMENTOS DE CARÁTER INFLAMATÓRIO
OU INFECCIOSO.

• GRANDE SUBSTITUTO DOS ANTIBIÓTICOS.



CROMOPUNTURA

TERAPIA DE COORDENAÇÃO
INDICAÇÃO:
• INQUIETUDE NERVOSA
• ANGÚSTIA 
• HIPERATIVIDADE
• HARMONIZAÇÃO GERAL



TRATAMENTO: PONTOS

30 SEGUNDOS EM CADA PONTO
• PONTO 1: COR VERDE VC8
• PONTO 2: COR LARANJA VC6
• PONTO 3: COR LILÁS VG4
• PONTO 4: COR AMARELO VC23
• PONTO 5: COR VERMELHA VG14
• PONTO 6: COR AZUL VG16
OBS: VC MERIDIANO RELACIONADO COM RIM

VG MERIDIANO EQUILIBRA ENERGIA 
ANCESTRAL.



CROMOPUNTURA

TERAPIA ANTI-TRAUMÁTICA
• PONTO 1: COR VERMELHA R1
• PONTO 2: COR LILÁS YINTANG
• PONTO 3: COR LILÁS VG20
• PONTO 4: COR LILÁS VG19
OBS: DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS EM CADA 
PONTO.
DISSIPA MEDOS PROFUNDOS E TRANQUILIZA A
CRIANÇA ( PROBLEMAS FAMILIARES, ACIDENTES,
PERDA MÃE OU PAI, CRIANÇA MEDROSA).



REGULAÇÃO ENERGÉTICA
REGULAÇÃO ENERGÉTICA DO BEBÊ
PONTOS:( COR AZUL OU VERDE)
• VG14           
• BP4
• B62
• P7
• TA5
• VB41
OBS: EVITAR VERMELHO EM HIPERTENSOS POIS É MUITO
YANG, ASSIM COMO NA CABEÇA POIS PASSA ENERGIA
YANG.



VB41



CÓLICA DO LACTANTE

DOR DE BARRIGA EMOCIONAL
PONTOS: VC15, VC8, BP16.
COR: AZUL
TÉCNICA: TRIANGULO CIBERNÉTICO ( 
ROMBO DO ESTÔMAGO.



BP16



CHACRAS COM CROMOTERAPIA



PROTOCOLOS EMERGENCIAIS

• GRIPE: VG16, VB20, B12, B13.
• FEBRE: IG4, IG11.
• SECREÇÕES: IG18
• TOSSE: VC17, P11, P9, P7.
• DIARRÉIA: B54, VC6.
• INDIGESTÃO: IG5 OU IG4, PONTO EXTRA 

SIFENG.



VB20












