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O equilíbrio das cores
A cromoterapia se fundamenta em três 

ciências: medicina, física e bioenergética. 
A partir dessa perspectiva buscam-se 

prevenir e corrigir disfunções, além de 
despertar e desenvolver capacidades pessoais

 E
ntre os franceses, o amor e a liberda-
de são azuis. Brasileiros ficam roxos 
de raiva e vermelhos de vergonha. 

Sentimentos, humores e cores estão sempre 
interligados, mas a coloração pode também 
influenciar a saúde. Um estudo realizado por 
pesquisadores do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiânia (UFG) mos-
trou que o colorido das paredes das Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTI) interfere no 
bem-estar dos pacientes e profissionais. Azuis 
e verdes são os tons mais agradáveis, enquan-
to preto e vermelho são menos apreciados. 
Mas os benefícios das cores não se limitam 
apenas ao conforto visual e estético. Elas têm 
auxiliado na prevenção e tratamento de várias 
patologias como hipertensão, câncer, distúr-
bios mentais, anemia, asma, flatulência, infla-
mação do ouvido, queimaduras, entre outras. 
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O uso da cor como prática terapêuti-
ca tem origens egípcias e já era conheci-
do antes da era cristã. Hoje, os cientistas 
 buscam entender como a cromoterapia 
funciona e, para isso, utilizam conceitos 
da Física para explicar por que a parte  
visível do espectro de raios eletromagné-
ticos pode influenciar a saúde. Uma das 
teorias se baseia no efeito das luzes sobre 
as diferentes frequências dos hormônios 
produzidos pelo cérebro humano, espe-
cialmente a melatonina e a serotonina. 
Para compreender esse processo, basta 
pensar no relógio biológico. Regulado,  
sincronizado e coordenado pelo ritmo 
circadiano, ele depende da luz ambiental 
para executar suas funções.

De acordo com Fátima Regina Vieira, 
bióloga e cromoterapeuta, o objetivo da 
cromoterapia é restabelecer o equilíbrio 
bioenergético (força vital). “Partimos 
do pressuposto de que os males que afe-
tam o homem têm sua origem nos níveis 
emocional e mental. Mais tarde eles se 
somatizam, causando as doenças como 
as conhecemos”, diz. “A técnica, então,  
não trata apenas os sintomas conse-
quentes, mas busca atingir a causa desses 
desequilíbrios”, completa. 

Cada tonalidade com seu benefício

Como a terapia funciona
Fátima relata que uma consulta tem du-

ração média de uma hora. Dependendo da 
queixa, utilizam-se luzes com cores especí-
ficas, capazes de agir nos campos de força 
conhecidos como chacras, relacionados aos 
principais órgãos do corpo. A regra é o ma-
nuseio de lâmpadas comuns, mas existem 
aparelhos com filtros coloridos próprios que 
facilitam a aplicação. Lanternas, água colori-
da, alimentos da cor que o paciente necessite, 
lâmpadas individuais para a cabeceira, rou-
pas, banhos de luz etc. são outros recursos 
que poderão ser utilizados.

A aplicação deve ser feita no local afeta-
do, com leves movimentos que serão reali-
zados com alguns centímetros de distância 
da pele. Enquanto se aplica a técnica, a vi-

Vermelho  estimulante circulatório  
Aumenta a produção de glóbulos vermelhos  
e de ferro no sangue; portanto, é indicado para 
anemia. Eleva a pressão arterial e energiza o  
fígado. Desaconselhável nos casos de febre, 
taquicardia e pressão alta.

laranja  desobstruidor 
Auxilia nos tratamentos de pedras nos rins e vesícula. 
A cor também é recomendada para cistos, nódulos e 
formações tumorais benignas. É útil na desobstrução 
de vasos sanguíneos e para baixar taxas elevadas de 
colesterol e triglicérides. Deve-se evitar aplicar a cor 
laranja em pacientes com trombose.

amarelo  estimulante do pâncreas
Indicado para o diabetes, atrofias nervosas e 
musculares. Essa cor favorece a digestão, produz 
efeito laxante e combate os vermes da flora 
intestinal. Seu efeito abrange a pele, favorecendo 
a manutenção da elasticidade e a cicatrização. 
Recomendada para manchas, cravos e espinhas. 
Contraindicado nos casos de infecção e inflamação. 

Verde equilibrador em todo o organismo
Seu uso pode ser associado a qualquer outra 
cor para aumentar os benefícios da cromoterapia. 
É indicado para qualquer problema circulatório 
e cardíaco e regulariza a pressão arterial. 
A mistura do verde com o amarelo forma o 
verde limão, que favorece a constituição óssea, 
sendo indicado para a osteoporose. 

azul maior número de propriedades terapêuticas
Produz efeito calmante, adstringente e analgésico 
nos órgãos e sistemas do corpo. É indicado nos casos 
de pressão alta, favorecendo coagulação sanguínea.

Índigo Favorece a drenagem linfática
Indicado nos processos inflamatórios. Energiza a 
área visual e auditiva. É recomendado em qualquer 
problema dos olhos e ouvidos.  Sem contraindicação.

Violeta estimulante do sistema imunológico 
Apropriado para todos os tipos de infecções.  
Promove o fortalecimento do sistema nervoso central. 
É recomendado também para tumores malignos.

sualização das cores pelo doente é estimu-
lada para potencializar seu efeito curativo. 
“O tratamento deve ter dez sessões, mas, já 
após a primeira visita, a resposta física pode 
se manifestar”, fala a cromoterapeuta. 

Segundo a especialista, não há restrição 
para a aplicação da técnica, que pode bene-
ficiar crianças, adultos e idosos. Quanto aos 
efeitos colaterais, eles são suaves, não deixam 
sequelas e ocorrem nos casos de excessiva 
exposição. A consequência é uma desordem 
funcional temporária. Entretanto, como se 
trata de uma prática natural, o próprio cor-
po se incumbe de eliminar o que não precisa. 
Após duas horas, já não se notam quaisquer 
sintomas. “O problema é o uso de raios in-
fravermelhos e ultravioleta, pois eles causam 
danos aos tecidos”, conclui. 


