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Este livro visa dar continuidade ao meu trabalho anterior, Acu-
puntura estética facial e corporal e no pós-operatório de cirurgia 
plástica, 3ª ed., Ícone Editora, de forma a tornar práticas e obje-
tivas às sequências de procedimentos por meio de protocolos, 
utilizando novos e antigos recursos até então não abordados.
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Introdução

Ao contrário do que talvez se possa imaginar, um livro de acupuntura 
estética não tem nada de diferente da acupuntura clássica, no que 
tange ao tratamento da causa.

Na verdade, estamos sempre atentos às desarmonias do Zang-fu, 
xue, Qi e Jing ye para que possamos fazer um trabalho completo em 
que tratemos causa e efeito. Assim, lidamos com saúde e aumento 
da autoestima.

Por isso, se faz necessário um diagnóstico energético, pois, dessa 
forma manteremos os ganhos obtidos nas queixas de estética e 
assim a saúde (equilíbrio energético) do Paciente. “A beleza de dentro 
para fora” sempre foi algo enfatizado em meus workshops, visto que 
o oriental diverge em relação ao ocidental na busca da “felicidade”.

Enquanto o primeiro prima por buscá-la dentro de si, o segundo 
prima por “buscar” aspectos materiais. Assim, o tratamento estético 
não se sustenta quando existem desarmonias internas. Um exemplo 
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que podemos citar: um indivíduo que evacua apenas uma vez na 
semana. Qual o nível de intoxicação desse indivíduo? De que adianta 
apenas “cercar” as acnes ou outras mazelas frutos dessa intoxicação?

Este livro tem como objetivo facilitar, por meio de protocolos já 
sedimentados, sequências de procedimentos antigos e atuais da 
Medicina Oriental.

O resultado certamente proporcionará o aumento do bem-estar e 
da autoestima, para quem submeter-se aos procedimentos expostos 
nesta obra.
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Técnicas invasivas

1.1.  Terapia de microagulhamento – 
indução à percussão do colágeno

Criada na Alemanha em 2009, a terapia de indução de colágeno 
por microagulhamento ficou mais conhecida popularmente como 
Terapia de Microagulhamento. Na verdade, na Medicina Oriental já 
tínhamos uma técnica de microagulhamento como o “martelinho 
de sete pontas”, uma das técnicas de sangria. Esta técnica com-
preende milhares de micropunções com agulhas que variam de 0,2 
a 3,0 mm de acordo com a finalidade específica de cada tamanho a 
qual veremos depois. Essas micropunções criam canais por meio da 
camada córnea da pele, aumentando mais de 10 mil vezes a absor-
ção dos produtos aplicados sobre ela, originando também grande 
produção de colágeno endógeno, elastina e regeneração tecidual. 

Capítulo 1
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Tem ação vasodilatadora, resultando aumento do fluxo de sangue 
e, consequentemente, da oxigenação tecidual.

Em nossa linguagem energética, estimula de forma impactante a 
circulação de Qi, Xue e Jing ye, além de estimular áreas reflexológicas 
quando aplicado à face. Como resultado, melhora o viço, o tônus e 
produz abrandamento das rugas.

 
Figuras 1 e 2: Aparelho de indução à percussão do colágeno.

Indicações

ZZ Rejuvenescimento facial com a melhora do viço e do tônus da 
pele e abrandamento das rugas e linhas de expressão;
ZZ Tratamento de acnes não inflamadas e cicatrizes de acne;
ZZ Tratamento de cicatrizes;
ZZ Tratamento de calvície;
ZZ Tratamento de celulite, estrias e flacidez.

Vantagens

ZZ Cicatrização rápida – 24 horas;
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ZZ Baixo risco de infecção;
ZZ Desaparecimento da vermelhidão em torno de uma hora;
ZZ Necessita de três dias de afastamento total do sol (uso de filtro 
solar no mínimo de fator 30);
ZZ Não causa dano permanente à pele;
ZZ Pode-se controlar o incômodo durante o procedimento.

Intervalo entre o tratamento

Este intervalo baseia-se no ciclo de produção do novo colágeno, 
que ocorre em torno de vinte e um a vinte e oito dias. O tratamento 
ocorre uma vez ao mês (método mais agressivo). Segunda versão 
tratamento: pressão leve, associado à acupuntura estética facial 
uma vez na semana, pois temos a intenção de intervir também na 
circulação de Qi, xue e jing ye, intervindo nas desarmonias e com 
isso dando sustentação à atuação local.

Contraindicações

Lesões cancerígenas, psoríase, verrugas, herpes ou acne ativa, distúr-
bios de coagulação e infecções. Cuidado com o uso em diabéticos 
e imunodeprimidos, pela facilidade de contraírem infecção.

Cuidados

Como todo procedimento invasivo, devem ser realizados procedi-
mentos de assepsia, evitando possível infecção em indivíduos com 
baixa resistência imunológica.


