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1 – NOTA INTRODUTÓRIA 

 
Os efeitos poderosos das cores são conhecidos e estudados há 
milhares de anos por civilizações tão antigas como as do Egito, 
Índia, Grécia e China. Desde então várias terapias tem utilizado 
as cores para equilibrar as energias do corpo, sejam elas físicas, 
mentais ou emocionais.  
 
Neste conjunto de cromoterapias encontramos a cromopunc-
tura, que consiste na aplicação de cor/feixes de luz em pontos 
de acupunctura ou zonas específicas da pele. 
 
É neste ramo terapêutico que o Dr. Peter Mandel, reconhecido 
Naturopata alemão, especializou-se. Desenvolveu ao longo de 
mais de 30 anos de observação clínica, experimentação e in-
vestigação um conceito terapêutico próprio de cromopunctura 
(The Esogetic Colorpuncture), enquadrando num entendimento 
mais abrangente ainda que denominou The Esogetic Medicine. 
 
Esta formação, além de apresentar este modelo terapêutico, 
permite a sua rápida aplicação clinica e abre as portas a futura 
especialização nesta disciplina. 
 
 

2 - FORMATO 
 

4 Módulos presenciais de aulas teórico-práticas (com prescin-

dência) 

 

3 – DURAÇÃO  
 

Regime: Fim-de-Semana (sábado e domingo) 
Nº de horas: 64 horas (16h/ fim de semana) 
  

4 - LOCAL 
 

UMC - Lisboa 
 

5 - HORÁRIO 
 

Sábado: 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30h 

Domingo: 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30h 
 

6 - CALENDÁRIO 
 

MÓDULO 1: 18 e 19 de Janeiro de 2020 
MÓDULO 2: 16 e 17 de Maio de 2020 
MÓDULO 3: 11 e 12 de Julho de 2020 
MÓDULO 4: 26 e 27 de Setembro de 2020 
 

7 - FORMADORES 
 

International Peter Mandel Institute:  
Dr. Markus Wunderlich  
 

Naturopata, nasceu em Munique, diretor do Instituto Interna-
cional de Mandel, parceiro e terapeuta na prática conjunta Man-
del/Wunderlich em Bruchsal, Alemanha.   

   De 1990-1992 cursou Naturopatia em Munique. 

Tornou-se assistente clínico 1992-1993.  
Abertura da sua primeira clinica privada em 1993. 

 

 

Fez formação em Medicina Esogética, Kinesiologia/NLP, profes-
sor de Medicina Esogetic para EEA e Cromopunctura de acordo 
com Dr. Peter Mandel, diretor de ensino e educação contínua 
do Instituto para terapeutas na Alemanha/Suíça.  

 
 
Dra. Maria João Bettencourt 

Especialista de Medicina Tradicional Chinesa com diploma APA-
DA 2005 (Associação Portuguesa de Acupunctura e Disciplinas 
Associadas - atual UMC- Portugal).  
Em 2006 abriu a sua própria clinica de Medicina Tradicional 
Chinesa, onde continua trabalhando atualmente. Além de ou-
tras formações, estudou Cromoterapia em Barcelona (Espa-
nha) de 2007 a 2010, e em 2014, começou a estudar na Ale-
manha com Peter Mandel (fundador da Colorpuncture and Eso-
gectics Medicine). Uma vez graduada, se tornou professora e 
representante em Portugal da Esogetic.  

   
 

8 – VALORES E PAGAMENTO 
 

Condições financeiras:  
- Pronto pagamento: 900€  
- Fracionado: 1000 € (repartido em 4 mensalidades de 250 € que 
deverá ser pago até o início de cada módulo)   
 

Condições Especiais: 
Desconto de 15% para estudantes, diplomados UMC e associa-
dos APPA 
 
 

 

Local de inscrições e pagamentos: 
Serviços de Gestão Académica da UMC 
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição no site www.umc.pt e 
enviar para e-mail: formacoes@umc.pt 
Ou via CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lis-
boa. 
 

  9 – OBJETIVOS 
 

  Objetivo geral: 
 
 Compreender o conceito e os fundamentos da Medicina Eso-

gética e conhecer as terapias inovadoras que utiliza; 
 Compreender o conceito de Cromopuntura, explicar como 

atua e apresentar um conjunto de terapias de base. 
 

Objetivos específicos: 
 
- Módulo 1 

 Compreender a sub-divisão das terapias em 3 grupos: 
a) Terapias Endócrinas 
b) Terapias Tóxicas/Linfáticas 
c) Terapias Degenerativas 
 Conhecer e dominar as terapias relacionadas com uma situação de 

insuficiência endócrina 
 
- Módulo 2    

 Compreender o que é um quadro de intoxicação focal e distúrbios 
linfáticos 

 Conhecer e dominar as terapias indicadas numa situação tóxico-lin-
fática 
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- Módulo 3 
 Compreender a que corresponde um quadro de degeneração na 

Medicina Esogética 
 Conhecer e dominar as terapias a aplicar num quadro degenera-

tivo 
 
- Módulo 4 
 Compreender o princípio dos círculos funcionais da Medicina Eso-

gética 
 Conhecer e dominar as terapias a aplicar em cada situação 
 Saber identificar, perante um caso concreto, qual é o quadro em 

questão (diagnóstico) e quais as terapias específicas a aplicar. 
 
 

10 - ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 

 
   - Módulo 1 

 Abordagem à forma de avaliação diagnóstica da Medicina Eso-
gética 

 Padrão básico Endócrino 

 O estado geral de saúde física holística 

 Diagnóstico energético dos Pontos Terminais – DEPT – dedos 
das mãos e dos pés 

 Função dos órgãos de coordenação no cérebro – sete comandos 

 Terapias dos órgãos de coordenação no cérebro 

 Análise e terapias da insuficiência endócrina 

 Regulação hormonal 

 Combinações de terapias para inquietação, ansiedade, dor de 
cabeça, problemas de tireóide, menopausa, insónia. 

 
   - Módulo 2 

 O Padrão Básico Tóxico-Linfático 

 Análise e terapias de origem tóxico-linfática 

 Intoxicação focal e distúrbios linfáticos 

 Problemas nos seios maxilares 

 Análise e terapias para situações inflamatórias como: amigdalite, 
rinite crónica, otites, bronquites, pneumonia, sinusite e infeções 
recidivantes 

 Terapias de desintoxicação 

 Terapias de eliminação 
 
   - Módulo 3 

 O Padrão Básico Degenerativo 

 Análise e terapias de doenças degenerativas 

 Distúrbios da medula oblonga 

 Perturbação específica de lateralidade 

 Distúrbios do mesênquima 

 Doenças crónicas 

 Degeneração de órgãos 
 
   - Módulo 4 

 O Princípio dos Círculos Funcionais na Medicina Esogética 
Rim/Bexiga, Fígado/Vesícula Biliar, Pulmão/Intestino Grosso, Es-
tomago/Baço/Pâncreas, Coração/Intestino Delgado 

 Diagnóstico focal (dentes) 

 As vértebras e suas correspondências holísticas 

 Correlações entre exames analíticos e círculos funcionais 

 Opções terapêuticas para tratar os círculos funcionais. 

 

 

 

  

11 - METODOLOGIA 
 

Toda a formação decorrerá em contexto de aula prática, sendo 
a exposição dos conceitos teóricos realizada de forma progres-
siva, permitindo aos participantes desenvolver a sua prática 
clinica com mais técnicas inovadoras (Aparelhos de Cro-
mopunctura). 
 

12 - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Será entregue um certificado de presença UMC em parceria com 
Esogetic a todos os participantes no final de cada módulo, com 
indicação do tema abordado e horas de formação. 
Este curso de Introdução prática à Cromopunctura, pode ser se-
guido por um curso de especialização em Cromopunctura de 8 
módulos. Concluído ambas as formações, obtém-se o Diploma 
Esogetics Colorpuncture. 
 
 

13 – DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de Saúde, Acupunctura e Medicina Tradicional    
Chinesa; estudantes de Acupunctura e Medicina Tradicional   
Chinesa. 
 
 

14 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

 Número mínimo de participantes – 25 

 Número máximo de participantes – 60 

 

- Aconselha-se o uso de roupa prática e confortável 
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