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Resumo 

As rugas faciais constituem um dos parâmetros mais visíveis do fenômeno fisiológico do 

envelhecimento cutâneo, sendo que o envelhecimento da pele é um fenômeno fisiológico 

irreversível e evolutivo. Atualmente, existem várias técnicas eficazes para o tratamento de 

rugas, como Cremes, Peeling, Dermoabrasão, Botox, Laser, Bioplastia, dentre estes e outros, 

destaca-se a Acupuntura, que além dos efeitos locais, também traz benefícios sistêmicos. 

Para a Medicina Tradicional Chinesa, a beleza, o aspecto exterior, vem a ser uma 

demonstração ou reflexo, do bem estar interior, assim sendo, o tratamento visa além da parte 

externa, pele, causar uma melhora na condição da saúde dessa pessoa. Tradicionalmente, a 

face é uma das primeiras partes do corpo a ser avaliada durante uma inspeção para um 

diagnóstico segundo a Medicina Tradicional Chinesa, esta avaliação pode nos revelar 

desequilíbrios no fluxo do Qi. O artigo cientifico, visa, através da revisão bibliográfica que 

foi feita, mostrar umas das melhores alternativas de tratamento para rugas na atualidade, a 

Acupuntura. 
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1. Introdução 

A Acupuntura é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa, bem como a 

Auriculoterapia, Moxabustão, Ventosaterapia, An-ma e a Reflexologia, dentre outras. É 

considerada como uma medicina alternativa ou complementar. Os pontos da Acupuntura 

utilizados nas sessões tratam desde uma lombalgia até problemas mais graves. Os pontos de 

Acupuntura atuam também de forma bastante eficaz sobre as dores, stress, vícios e na estética 

- Acupuntura Estética. O acupunturista integra os esforços da fisioterapia, da homeopatia, da 

medicina convencional e de inúmeras outras áreas, incluindo aí demais especialidades 

abarcadas pelas terapias alternativas. 

O envelhecimento é um processo natural do organismo, ocorre desde o nascimento. O 

envelhecimento é um processo progressivo de declínio das capacidades física e mental, afeta 

todos os indivíduos, e apresenta um ponto de vista amplo e variável de manifestações. Está 

intimamente relacionado com a qualidade de vida do indivíduo. O órgão que mais revela o 

envelhecimento é a pele, pois se encontra externamente, exposta às intempéries, 

especialmente as mãos, o pescoço e o rosto. A pele exposta por mais tempo apresenta 

alterações mais visíveis do que aquelas devidas somente ao envelhecimento. As rugas são 

vincos que resultam de uma flacidez da pele e dos músculos. São as chamadas marcas do 

tempo e da vida, pois decorrem da natural perda de tonicidade, elasticidade e firmeza 

inerentes ao passar dos anos e também da forma como nos vamos tratando, tanto ao nível 

físico como psicológico. 

A Acupuntura no rosto é uma técnica que consiste na aplicação de agulhas extremamente 

finas nos pontos faciais de Acupuntura, promove a circulação sanguínea, desbloqueio, 
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nutrição, oxigenação celular e aumento da energia vital, chamada Qi, que tonifica a 

musculatura, revitalizando a pele e suavizando as rugas. As rugas na maioria das vezes são 

causadas por sofrimento, tristeza, preocupação. 

O estímulo da agulha promove a produção de colágeno e elastina do tecido, fechando as rugas 

e as linhas de expressão existente, combatendo o envelhecimento e os problemas associados, 

como perda da elasticidade, brilho da pele e o aparecimento de manchas. 

A utilização da Acupuntura na estética ainda é pouco conhecida no ocidente e no Brasil, 

principalmente. Para a realização desse estudo descritivo, foram pesquisados artigos 

científicos oriundos de periódicos, livros, sites com referência no assunto, priorizando a 

Acupuntura no tratamento de rugas. Esta revisão bibliográfica servirá de auxílio para 

discussões teóricas mais profundas com o objetivo de apresentar e descrever, o uso da 

Acupuntura estética no tratamento e prevenção do envelhecimento da face. As técnicas 

chinesas quando empregadas como tratamento único ou auxiliar na recuperação de uma pele 

com rugas, tratam o problema, e as chances de uma recidiva são menores. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 A Pele 

A pele é um órgão que reveste a superfície externa do corpo, de modo que separa o organismo 

do meio ambiente. Terminam nos limites com a boca, as fossas nasais, as conjuntivas, as 

membranas timpânicas, a uretra, a vagina e o ânus. É o órgão mais extenso do organismo, 

constituindo o maior órgão sensorial para a recepção de estímulos táteis, térmicos e dolorosos, 

variando sua estrutura de um local para outro de acordo com as suas funções. 

 
Nas formas primárias dos seres vivos, a pele é responsável, pela maior parte das 

funções biológicas, como: respiração, alimentação e excreção, mas com a evolução 

dos seres os órgãos assumiram as respectivas funções. Hoje a pele estabelece uma 

relação com o meio ambiente, e os órgãos se interiorizaram (NAKANO; 

YAMAMURA, 2005). 

 

Para Guirro e Guirro (2004) a pele representa 12% do peso seco total do corpo, com peso 

aproximadamente de 4,5 quilos, e espessura variando entre 1.5 e 4 mm. Um pedaço de pele 

com aproximadamente 3 (três) cm de diâmetro contém mais de 3 milhões de células, 100 e 

340 glândulas sudoríparas, 50 terminações nervosas e 90 cm de vasos sanguíneos. 

A pele representa o maior órgão sensitivo do nosso corpo que recebe estímulos de 

temperatura, dor e tato. É o mais sensível dos órgãos, sendo o primeiro meio de comunicação 

do nosso corpo com o ambiente e proteção, apresentando várias funções: 

 Base de receptores sensoriais, localização de sentido do tato;  

 Fonte organizadora e processadora de informações; 

 Mediadora de sensações (dor, calor, frio, tato, pressão, cócegas, etc.); 

 Barreira entre o organismo e o meio ambiente; 

 Fonte imunológica de hormônios para diferenciação de células protetoras; 

 Proteção contra efeitos de radiação; 

 Barreira contra materiais tóxicos e organismos estranhos; 

 Regulação da temperatura corpórea; 

 Síntese de vitamina D; 

 Proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos do ambiente; 

 Metabolismo e armazenamento de gordura; 

 Reservatório de alimento e água; 

A aparência da pele pode variar dependendo dos fatores como a idade, o sexo, o clima, estado 

de alimentação e saúde do indivíduo. A pele pode ser classificada de acordo com o tipo e a 
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quantidade das secreções presentes. A pele oleosa se apresenta com excesso de secreção 

gordurosa com um brilho característico. Na pele seca ocorre insuficiência dessa secreção. A 

pele desidratada é um tipo de pele seca. Quando ocorre a existência dos dois tipos de pele, 

esta é chamada de mista. Através de sua elasticidade, a pele permite os movimentos do nosso 

corpo. 

A pele é composta por duas camadas principais, a epiderme – camada superficial (Fu) – e a 

derme – camada profunda (Ge) – e uma terceira camada variável, hipoderme. 

A junção entre a epiderme e derme é irregular, caracterizando-se pela presença de saliências e 

reentrâncias das duas camadas que se ajustam entre si, formando as papilas dérmicas, 

aumentando assim a adesão entre as duas camadas. (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; 

STEVENS; LOWE, 2001). 

 

2.1.1 Epiderme 

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, a epiderme é a primeira a sofrer do Xié (Energia 

Perversa). 

Para o autor Stevens e Lowe (2001) a camada mais superficial da pele compõe células 

epiteliais, esta é denominada epiderme e está em contato com o meio externo. As 

invaginações desta camada produzem as glândulas sudoríparas (glândulas que produzem o 

suor, função importante para regular a temperatura do corpo e eliminar substâncias tóxicas), 

os folículos pilosos (estrutura dérmica tegumentar que é constituída por três invólucros (ou 

bainhas) epiteliais e é capaz de produzir um pêlo) e outros anexos epidérmicos. 
As células da epiderme se alimentam da difusão dos leitos capilares da derme, sendo suficiente 

para estas células, à medida que as células se dividem e vão para superfície, ficam longe da fonte 

de alimento e morrem. 
De acordo com a espessura da epiderme, distingue-se pele fina e espessa, sendo a espessa 

encontrada na palma das mãos e na planta dos pés. O resto do corpo é protegido por pele fina 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; STEVENS; LOWE, 2001). 

A epiderme é formada por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, sendo a 

porção mais profunda da epiderme constituída de células epiteliais que se proliferam 

continuamente para que assim seja mantido o seu número. Tipicamente em todos os epitélios, 

não há vasos sanguíneos, embora a derme subjacente seja vascularizada (GUIRRO; GUIRRO 

2004). 

 

2.1.2 Derme 
Espessa camada localizada abaixo da epiderme, responsável por 90% da espessura da pele. 

A presença de papilas permite dividi-la em duas camadas; a camada papilar (mais superficial) e a 

camada reticular (mais profunda). 

A composição da derme envolve tecido conjuntivo denso composto por células, como 

fibroblastos, granulócitos e macrófagos; e também por macromoléculas sintetizadas pelos 

fibroblastos e que constituem a matriz extracelular, formada por colágeno, elastina, 

glicosaminoglicanas e glicoproteínas de estrutura e que se comunicam com as células, 

controlando sua atividade metabólica e fornecendo uma função protetora eficiente à pele 

(SCOTTI & VELASCO, 2003). 
De acordo com Guirro e Guirro (2004), na derme situam-se fibras elásticas e reticulares, as quais 

são supridas por vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Contém glândulas sudoríparas e 

sebáceas que ajudam a produzir a “capa” ácida da pele, além dos receptores nervosos, sensíveis às 

condições de pressão, temperatura e dor. 

A derme desempenha uma influência reguladora sobre a morfogênese e diferenciação 

epidérmica, sendo fundamental para a determinação de sua espessura, arquitetura, tipo de 

diferenciação e padrão dos seus anexos (FARIAS, 2004). 
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2.1.3 Hipoderme 

A derme se apoia sobre a hipoderme (tecido subcutâneo), que é uma camada de tecido 

conjuntivo frouxo, rico em células adiposas, interposta entre a pele e as estruturas subjacentes 

(músculo, ossos, etc.). A hipoderme se conecta a pele e a fáscia do músculo subjacente, o que 

permite a contração muscular. 

É a camada mais profunda da pele, constituída de lóbulos de lipócitos delimitados por septos 

de colágeno com vasos sanguíneos linfáticos e nervos. Os lipócitos, ou células adiposas são 

arredondados e grandes, contendo em seu citoplasma uma grande quantidade de lipídios. 
Esta camada não faz parte da pele, porém é responsável pela fixação das estruturas subjacentes. A 

camada de tecido gorduroso tem variação dependendo da região, não sendo uniforme à 

distribuição de gordura em todas as regiões do corpo. (GUIRRO; GUIRRO, 2004) 

Ainda o próprio Guirro e Guirro (2004) diz que o tecido adiposo exerce várias funções, como: 

reservatório energético, isolamento térmico, modela a superfície corpórea, os coxins adiposos, 

tecidos de preenchimento e auxiliar na fixação de órgãos. 
A hipoderme forma uma camada espessa de tecido adiposo, não pertencente à pele, com 

funções de adesão e suporte aos órgãos subjacentes, além de permitir a pele uma considerável 

amplitude de movimento. (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

 

2.2 As Rugas 

O órgão humano que mais revela o envelhecimento é a pele, sendo também o mais acessível 

ao estudo dos processos que levam ao envelhecimento. (GUIRRO; GUIRRO, 2004) 

 
As rugas são pregas cutâneas de expressão, pouco marcadas e que em conjunto com 

outras alterações são sinais de velhice. Iniciam-se, quando prematuras, numa cútis 

pobre de água e que não recebeu os cuidados necessários. Começam por aparecer ao 

redor dos olhos (pés de galinha), rictus e na fronte, geralmente em pessoas que usam 

muito a expressão facial (FARIAS, 2004). 

 

As rugas de expressão são decorrentes da contração muscular repetida ao longo dos anos e são 

mais comuns ao redor dos olhos, testa e lábios. Já as rugas estáticas são produto do 

envelhecimento da pele. 

 
As rugas se originam devido à diminuição das funções do tecido conjuntivo que 

promove uma deformidade nas camadas de gordura e degeneração das fibras 

elásticas da pele. Além disso, a deficiência de oxigenação dos tecidos provoca uma 

desidratação, contribuindo para a formação das rugas (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

 

As rugas são decorrentes do processo natural de envelhecimento da pele, porém fatores 

ambientais e de estilo de vida podem acelerar seu desenvolvimento. Os principais agentes que 

contribuem para o desenvolvimento de rugas são: fumo, estresse, grande exposição aos raios 

do sol e alterações do hormônio feminino (estrogênio). 

Para Farias (2004) com o passar dos anos, diminui a intensidade das reações biológicas do 

organismo, e a pele sofre essa redução. O estado geral da saúde, doenças, emagrecimento 

rápidos, disfunções hormonais, descontroles psíquicos concorrem para a formação precoce de 

rugas. A cútis desvitalizada ou desidratada não está em condições de responder às contrações 

da mímica facial, porque há carência de água, que é o seu “amortecedor” natural. 

Existem dois tipos de rugas, as que são normais, resultado de efeitos do tempo 

(envelhecimento) e as rugas temporárias, que surgem por cansaço ou por causa de algum 

motivo específico. 

As rugas são classificadas em: 
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 Profundas: são causadas pela exposição ao sol, e não se alteram quando a pele é 

esticada; 

 Superficiais: são causadas por uma diminuição ou perda de fibras elásticas da pele, 

mas se alteram quando a pele é esticada. As linhas de expressão são decorrentes da contração 

repetida dos músculos responsáveis pelas expressões faciais ao longo dos anos. 

A ruga ainda possui classificações, sendo: 

 Grau I (formação de rugas pelos músculos faciais de expressão sem alteração dermo-

epidérmica); 

 Grau II (formação de rugas com alteração dermo-epidérmica); 

 Grau III (formação de rugas e depressões com alteração dermo-epidérmica e do 

subcutâneo). 

 

2.3 Acupuntura Estética 

Tratamento estético costuma ser sinônimo de sofrimento. Vermelhidão e descamação da pele, 

impedimento da exposição ao sol, longos períodos de cicatrização e recuperação. O que pouca 

gente sabe é que, para evitar o desconforto, existe uma opção eficaz, praticamente indolor e 

livre de efeitos colaterais. É a acupuntura estética. Pode soar estranho para quem está 

acostumado a pensar em acupuntura como tratamento de dores e doenças. Mas o lado estético 

da técnica, apesar de não muito difundido no Brasil, é utilizado há bastante tempo. 

A partir do momento em que o conceito de saúde passou a ser a harmonia entre a mente, 

corpo e espírito, a estética passou a ter importância, principalmente por ter implicação 

emocional, resultando, em alguns casos, no desequilíbrio desta harmonia.  

Praticada na China há mais de 5000 anos, o Chen-Chui, ou Acupuntura como no ocidente é 

conhecida, é um antigo método terapêutico que se baseia e que se orienta no estímulo de 

pontos em canais energéticos (Meridianos), do corpo com agulhas (Chen) ou com o fogo 

(Chui), tentando restabelecer e manter a saúde. Ela foi idealizada dentro de um contexto 

global da filosofia Tao, definida como força universal, sendo que os meridianos, os pontos, o 

diagnóstico energético e o tratamento se basearão no conceito da Teoria Yin e Yang, nos cinco 

elementos, da energia (Qi) e do sangue (Xue). A energia é a expressão imaterial que gera o 

dinamismo e a atividade do ser vivo. 

A Acupuntura é uma modalidade terapêutica bastante conhecida pela sua utilização no 

tratamento de dores. Mas, cada vez mais, a terapia vem mostrando resultados positivos 

também na área da estética. Para alcançar resultados em ambos os fins, a técnica utilizada é a 

mesma e consiste em colocar finas agulhas em diferentes pontos do corpo, com o objetivo de 

equilibrar a energia que flui pelo organismo para curar doenças, minimizar seus sintomas ou 

tratar problemas estéticos. 

 
Nos dias de hoje, existe uma pressão enorme sobre os indivíduos adultos para se 

manter uma aparência jovem, e muitas vezes, as pessoas não aceitam o processo 

natural do envelhecimento. De fato, a aparência externa é muito importante. A 

Acupuntura altera a circulação do sangue e a energia dos canais dos órgãos e 

vísceras, levando o corpo a uma harmonia de matéria e de energia. Esses efeitos 

agem sobre o sistema nervoso autônomo e central, assim como o sangue, difundindo 

o QI, os hormônios, provocando reações de analgesia, aumento ou diminuição das 

funções orgânicas (SILVA; ANDRADE; VIEIRA, 2004). 

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) considera o mundo como um todo, resultando da 

contradição dos princípios Yin e Yang (princípio da existência de tudo que há no universo) 

(NAKANO; YAMAMURA, 2005). O Yin, segundo a medicina oriental, é a matéria, e o 

Yang é a energia que a coloca em movimento. As duas forças se complementam e se 
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transformam constantemente uma em outra. Para uma saúde perfeita, o segredo é manter essas 

duas forças em harmonia, equivalentes. 

As agulhas são instrumentos poderosos quando utilizadas de modo adequado, podendo tratar 

de uma extensa lista de doenças. Além de oferecer benefícios para a saúde, essa técnica 

milenar chinesa também pode ser usada na estética: atenuar rugas e marcas de expressão, 

estrias, celulite e outra série de males que afetam principalmente a vaidade das mulheres. A 

utilização da Acupuntura na estética facial é antiga. Imperatrizes das diversas dinastias na 

Antiga China já usavam as agulhas para atenuar as rugas. 

A Acupuntura estética facial é um método que auxilia na redução de rugas, além de prevenir o 

envelhecimento, melhorando a estrutura da pele, renovando o estrato córneo e estimulando a 

circulação local (ZUCCO, 2004). 

As alterações da pele são agudas e de característica Yang, sendo que alterações mais crônicas 

têm características Yin (NAKANO; YAMAMURA, 2005). 

Alterações na pele podem ser causadas muitas vezes por emoções negativas. De acordo com o 

que foi publicado por Nakano e Yamamura (2005) segundo Azambuja (2000), “[...] a 

percepção da realidade, por meio do filtro de crenças, torna-o competente ou incompetente 

para superar situações, com consequente estado emocional, que é o que vai gerar as alterações 

cutâneas [...]”. 

 
De acordo com os chineses, ao que se referem às rugas da face, os danos da pele 

causados pela idade, dependem de alterações dos Rins (Shen), enquanto os 

problemas da derme dependem do Baço-Pâncreas (Pi), as da epiderme ao Pulmão 

(Fei), as do tônus da musculatura da face ao Fígado (Gan), e as das expressões 

faciais ao coração (Xin). O tratamento é feito usando agulhas nos meridianos, canais 

de energia vital do corpo, nos pontos relacionados com os órgãos causadores do 

problema e no local onde está localizado o problema em que se quer tratar (SERPA, 

2006). 

 

Acredita-se que a Acupuntura voltada para a estética aconteceu por acidente, quando se 

tratavam os pacientes por outras causas. Com isto, iniciaram-se estudos mais detalhados 

relacionados com a estética. 

Em 1996, um artigo no Journal of Clinical Acupuncture, relatou que 300 pessoas foram 

tratadas com Acupuntura facial, e em 90% da amostra foi observado efeitos benéficos, como 

melhor elasticidade nos músculos faciais, pele mais macia e menos rugas (MORRIS, 2003). 

 
Os músculos faciais apresentam algumas características específicas, agem nas 

diferentes emoções. Então, um desequilíbrio nos músculos faciais pode gerar 

problemas emocionais nos Zang Fu (Órgãos e Vísceras) ou somente a manifestação 

das emoções sem o envolvimento dos Zang Fu. Esses fatores associados ao excesso 

ou à diminuição na utilização de determinados grupos musculares irão determinar o 

local e o tipo de ruga de expressão. Por isso, para o tratamento das rugas, é 

imprescindível o equilíbrio dos músculos (NAKANO & YAMAMURA, 2005). 

 

O tratamento é realizado de acordo com a necessidade do paciente, e a quantidade de sessões 

de acordo com o número de rugas que este deseja tratar, podendo ocorrer o acréscimo de 

técnicas complementares, como exercícios, eletroterapia, massagens e cremes para 

potencializar os resultados. É indicada a aplicação semanal, e a duração é de 

aproximadamente 30 minutos (ZUCCO, 2004). 

O tratamento estético por acupuntura é feito da mesma maneira que as sessões de acupuntura 

para doenças. A homeostase, ou equilíbrio energético é conseguido através da estimulação de 

determinados pontos situados nos canais energéticos, atuando tanto na queixa estética do 

paciente, quanto no equilíbrio do organismo, aumentando a imunidade e prevenindo doenças. 
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No tratamento das rugas da face, deve-se primeiramente respeitar a anatomia dos músculos da 

face, sabendo quais são os músculos agonistas e os antagonistas. Existe uma regra que deve 

ser seguida para que os resultados sejam satisfatórios: nunca tonificar um músculo sem antes 

sedar o seu antagonista (VAMRELL; PAULETE; OLIVEIRA, 1986). 

Nakano e Yamamura (2005) citam como exemplo, o caso das rugas horizontais da região 

frontal da face, elas são causadas pela ação do músculo frontal e inibição do seu antagonista, 

o músculo piramidal e o orbicular do olho. Logo, sedam-se os pontos responsáveis em franzir 

a testa que são: Yuyao, localizado no meio das sobrancelhas perpendicular às pupilas, e o VB 

14, localizado uma polegada acima. Depois, tonificam-se os pontos Yintang, localizado entre 

as sobrancelhas, Taiyang (no final da sobrancelha), e TA-23, localizado na depressão lateral à 

ponta lateral do supercílio. 

Os pontos de Acupuntura locais devem ser utilizados juntamente com os sistêmicos E-9, E-

10, IG-4, R-7 (pele seca), IG-11 (pele oleosa), VB-43 e VB-44. No tratamento do 

envelhecimento há necessidade de tonificar o Wei Qi (Energia de Defesa), o Shen Qi (Rins), o 

Pi (Baço) e o Fei (Pulmão), para melhorar o tônus muscular, o tecido conjuntivo e a epiderme 

(NAKANO & YAMAMURA, 2005). 

A Medicina Tradicional Chinesa afirma que cada área da face corresponde a um órgão ou 

víscera como, por exemplo: a linha horizontal acima do lábio superior está relacionada com o 

ovário e o útero, as olheiras referem-se aos rins. Para Fornazieri (2005) essa correlação entre a 

face e os órgãos sugere uma dupla possibilidade de efeitos ao punturar um ponto facial, 

repercutindo com ação local e sistêmica. 

A Acupuntura possui inúmeras vantagens se comparando a outras técnicas. Além de ser 

indolor, ela não necessita de tempo para recuperação, o custo é muito baixo, não possui 

efeitos colaterais e os resultados são rápidos, vária de pessoa para pessoa, mas em alguns 

casos na segunda, terceira sessão, já se vê resultado. Com a Acupuntura estética, os efeitos 

são do interior para o exterior, a pessoa se reequilibra e rejuvenesce cerca de dez anos sem 

perder suas feições. 

Através da Acupuntura facial podemos promover duas ações no organismo: a primeira ação é 

localizada, onde a puntura facial desencadeia reações fisiológicas. O corpo entende a inserção 

da agulha como uma agressão, assim promove no local um aumento na circulação sanguínea, 

nutrição e oxigenação celular, aumento da energia vital Qi que tonifica a musculatura 

revitalizando a pele, suavizando as rugas. Essa “agressão” estimula a produção de colágeno 

através da proliferação de células fibroblásticas. O estímulo da agulha inserida na pele faz 

com que haja uma nova produção de colágeno e elastina no tecido, fechando os sulcos que ali 

existiam; a segunda ação consiste em estimular o equilíbrio interno dos órgãos, pois temos a 

representação dos Zang Fu (órgãos e vísceras) na face. Assim, alterações de manchas, cor, 

traços, marcas de expressão e rugas são indicativos de como o interior do organismo se 

encontra. Dessa forma, é necessário que o interior esteja equilibrado para que o reflexo no 

exterior seja belo. Temos que ver o indivíduo como um todo, não existe beleza sem saúde ou 

saúde sem beleza, as duas caminham juntas sempre. 

 

2.4 Estética Facial 

A medicina estética no Brasil está avançando cada dia mais. As cirurgias plásticas da face 

estão ficando cada vez mais naturais e estão surgindo novas alternativas para o combate dos 

sinais de envelhecimento da face, como as rugas e a flacidez. A procura pela medicina estética 

está crescendo, assim como o número de novas técnicas para embelezar homens e mulheres. 

Homens e mulheres cada vez mais procuram manter ou aperfeiçoar sua aparência de acordo 

com sua própria visão de estética facial e, em especial, de olho nas técnicas utilizadas no 

combate às rugas e outros sinais de envelhecimento. 
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Cuidar da pele é antes de tudo cuidar da saúde. Afinal, a pele é o maior órgão do corpo 

humano e, com certeza, um dos mais afetados diariamente por tudo o que acontece conosco. 

Homens e mulheres cada vez mais procuram manter ou aperfeiçoar sua aparência de acordo 

com sua própria visão de estética facial e, em especial, de olho nas técnicas utilizadas no 

combate às rugas e outros sinais de envelhecimento. As técnicas que lidam com estética facial 

são várias, como o Peeling, o Botox, a Bioplastia e o Lifting. 

Guirro e Guirro (2004), afirmam que a manifestação fisiológica do envelhecimento é a 

deterioração gradual da função e capacidade de resposta aos estresses ambientais. Esta 

manifestação está relacionada tanto a uma redução no número total de células do organismo, 

quanto ao funcionamento desordenado das muitas células que permanecem. Envelhecer é um 

processo natural que ocorre desde que nascemos, porém fica mais evidente após a terceira 

idade. A qualidade do envelhecimento está relacionada diretamente com a qualidade de vida à 

qual o organismo foi submetido. Salienta-se que, vários são os fatores responsáveis pela 

gênese do envelhecimento, em que se verifica perda progressiva da elasticidade, degeneração 

das fibras do conjuntivo, e espessura da pele, além de sua aderência a planos mais profundos. 

No mundo de hoje, enfrenta-se regras de beleza. Apesar de nos últimos anos a estética ter 

evoluído e estar conseguindo resultados cada vez menos perceptíveis, as pessoas ainda são 

obrigadas a gastar muito com tratamentos de resultados duvidosos, ou até mesmo se 

submeterem a procedimentos de risco, que podem trazer efeitos indesejados e antiestéticos, ou 

até mesmo a morte. 

Guirro e Guirro (2004), diz que há, porém, recursos simples que se pode fazer para melhorar o 

aspecto geral da pele sem correr riscos e nem ter gastos desnecessários. Entre os diversos 

tratamentos propostos, alguns representam grandes resultados, enquanto outros não. A falta de 

pesquisas gera conceitos errôneos e falsa atribuição de resultados das técnicas de tratamento. 

Dentre os recursos utilizados na área de estética, a Acupuntura se destaca por ser uma técnica 

antiga e sem efeitos colaterais. 

Para Fernandes (2008) a união de técnicas ocidentais e orientais faz surgir novos conceitos de 

tratamento. Os pontos de acupuntura têm um grande potencial energético, local ou sistêmico. 

O equilíbrio obtido através do estímulo de alguns pontos dentro dos Meridianos, não ocorreria 

com pontos que não são de acupuntura. 

Existem recursos como: 

 Agulhas: Feitas de aço inoxidável. São bem mais finas que as agulhas de injeção 

comum. Quando bem manuseadas não causam dor e raramente ocorre sangramento do ponto 

estimulado; 

 Moxa: É um tratamento que consiste no aquecimento de alguns pontos ou áreas do 

corpo com a finalidade de estimulo térmico, através da utilização de ervas medicinal, sendo a 

Artemísia a mais popular. Na visão chinesa é um processo que leva ao aquecimento de Qi, do 

Yang Qi e de Xue; 

 Ventosa: É uma cúpula oca e a sua aplicação é feita na superfície da pele, gerando 

pressão negativa. Este método libera a estagnação de sangue dos canais de energia que 

correspondem à área de aplicação; 

 Auriculoterapia: É uma técnica que utiliza o pavilhão auricular para efetuar o 

tratamento, aproveitando o reflexo que a aurícula exerce sobre o sistema nervoso central; 

 Eletro-acupuntura: Combina métodos como acupuntura clássica e a eletroterapia. 

Depois de inserida a agulha e encontrado o Qi, uma corrente elétrica passará por elas; 

 Eletroestimulação Cutânea: É um método não invasivo e a aplicação é feita sobre a 

pele, sempre respeitando os pontos dos meridianos; 

 Laser: O laser utilizado é o de gás Hélio. Sua ação baseia-se na geração de energia 

através dos pontos promovendo um equilíbrio energético orgânico; 
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 Plexus Turbo: É utilizado o mesmo princípio da Magnetoterapia, uma corrente elétrica 

passa nos ímãs levando a um intenso campo magnético; 

 Stiper: Pastilhas macias produzidas com Silício Cristalizado (SiO2) e aglutinadas com 

Celulose Vegetal. 

 A intervenção com o uso destas técnicas, além de ser mais sutil, promove equilíbrio 

energético, emocional e orgânico, que vai se manifestar no exterior, gerando um melhor 

contorno e aspecto corporal, paz interna e satisfação pessoal (FERNANDES, 2008). 

 As vantagens de se fazer um tratamento estético com técnicas orientais são: 

 Os tratamentos são menos agressivos para a pele, comparado aos outros tratamentos 

mais invasivos, como por exemplo, os Sistêmicos ou Laser.  

 Gera homeostase no organismo, pois além da estética que é o foco, o tratamento 

restabelece o equilíbrio energético, tratando queixas secundárias ligadas à saúde;  

 Os resultados são mais duradouros, pois o equilíbrio conquistado mantém os 

resultados, por mais tempo;  

 Promove um lifting natural, pelo equilíbrio de Baço-Pâncreas (Pi);  

 Não modifica a expressão natural facial. 

 

3. Metodologia 

A metodologia nada mais é que o conjunto de métodos e/ou caminhos que utilizamos na 

busca do seu conhecimento. O texto metodológico deste artigo vem a disponibilizar vários 

recursos oportunos a nossos colegas e sociedade. 

Com este artigo cientifico tentaremos mostrar a eficácia do tratamento das rugas através da 

Acupuntura, como todos nós somos sabedores, a Acupuntura é uma das técnicas mais antigas 

existentes no mundo e ainda hoje muito respeitado no Oriente e vem ganhando muito espaço 

no Ocidente. 

Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: computador, impressora, cartuchos de 

tinta para impressora, algumas resmas de papel A4, canetas, lápis, marcadores de texto, 

borrachas, corretivos à base de água, CD’s, DVD’s. Tudo isso em prol de uma boa base para 

que se tenha um ótimo artigo cientifico. 

Tratando-se de uma revisão bibliográfica, a base deste artigo cientifico esta fundamentada em 

dados científicos pesquisados na biblioteca do Centro Universitário Nilton Lins, vale ressaltar 

que artigos científicos retirados da Internet e acervos pessoais também foram consultados. 

Este estudo foi realizado na área de saúde, especificamente em Acupuntura voltado para a 

área de Estética, enfatizando o seu tratamento em clientes acometidos com rugas de vários 

graus, utilizando como fonte de pesquisa, obras bibliográficas datadas de 1986 a 2012. 

Respeitando o cronograma de atividades, este artigo cientifico foi preparada com cuidado e 

detalhe no período de Abril de 2012 a Setembro de 2012. 

 

4. Resultados e Discussão 

A acupuntura é interessante, pois não atua somente na retirada das rugas, a sua ação se 

estende beneficamente em todo o organismo. Além disso, possui inúmeras vantagens com 

relação a outros métodos e não é novidade na estética, porém, esse procedimento somente 

agora vem se firmando com outros tratamentos para combater as rugas faciais. 

O estímulo oferecido pela acupuntura simula o que o seu cérebro fazia sozinho durante toda a 

sua juventude. Ela estimula a formação de substâncias que fazem a renovação celular e que 

com o tempo o seu cérebro 'achou' que não seria mais necessário. O estímulo da acupuntura 

'faz acordar' áreas que estavam esquecidas pelo seu sistema nervoso, e com isso, começam 

novamente a trabalhar e a enviar os nutrientes necessários à renovação celular da área 

estimulada. 
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Beau (1982) retrata que a história mostra que o culto ao corpo sempre existiu em diferentes 

épocas. Na antiguidade, o belo e o harmônico eram representados através de pintura e 

esculturas que exaltavam além da forma física, a aparência facial. Nos dias de hoje, há uma 

busca pela perfeição, de modo que as pessoas recorrem cada vez mais aos tratamentos 

estéticos para estarem dentro dos padrões de beleza exigidos pela sociedade. A Acupuntura 

vem se destacando como um aliado aos tratamentos faciais. 

Hoje já existem medidas eficazes para amenizar e retardar o envelhecimento e 

consequentemente o aparecimento de Rugas. Através de procedimentos que incrementem a 

circulação superficial local, com o objetivo de melhorar a nutrição e o metabolismo, assim 

como o aumento do tônus muscular, proporcionando uma melhora no aspecto geral da pele, 

retardando assim, o envelhecimento precoce da mesma. 

O tratamento estético pela Acupuntura visa não só resultados externos, como os benefícios 

nutricionais, a suavidade na expressão facial, e a melhora na tonicidade muscular, esse 

tratamento visa à normalização dos sistemas e órgãos internos que possuem influências 

diretas nas diversas regiões do rosto. Trata-se primeiramente o interior, para depois atuar nos 

resquícios externos, a parte estética propriamente envolvida. Portanto, no tratamento estético 

facial pela Acupuntura, o objetivo é o equilíbrio energético entre Yang e Yin, sendo Yang a 

parte externa (pele, músculos e tecidos superficiais – estéticos), e Yin a porção interna do 

organismo (órgãos e vísceras – funções orgânicas). 
Vale lembrar que para Nakano e Yamamura (2005) a epiderme tem relação com o Pulmão que 

representa o Elemento Metal, com a função de purificação e retorno a si. A pele, também se 

comunica com o Baço-Pâncreas que representa o Elemento Terra, com a função de nutrir e 

sustentar o seu filho, Metal. Com isso, a derme sustenta e nutre a epiderme já que esta não é 

vascularizada, estabelece-se a relação: mãe-filho, terra-metal, sendo que a epiderme relaciona-se 

com o metal e a derme com a terra. A epiderme tem relação com o Qi e com o Jing Ye (líquidos 

orgânicos). Já a derme se relaciona com o Qi, Jing Ye e Xue (sangue). 
Claro que a idade chega para todos. É inevitável e seria tolice achar que jamais 

envelheceríamos. Mas podemos ficar idosos com mais saúde do que imaginamos. Nosso 

corpo é um grande organismo vivo que se renova a cada segundo. A cada momento, milhões 

de células estão morrendo e outras tantas estão 'brotando' dentro de nosso corpo, fazendo 

assim uma constante renovação. Com o passar dos anos, esse processo de renovação começa a 

cessar. Há um 'enfraquecimento' da renovação celular e nossos órgãos assim como nossa pele 

já não apresentam mais o mesmo padrão a que estávamos acostumados. E é aí que entra a 

acupuntura. 

O foco principal de um tratamento, segundo a Medicina Tradicional Chinesa, é manter as 

forças Yin e Yang equilibrado no organismo, já que as doenças são desarmonias energéticas, 

pois o homem não deve ser analisado como um ser isolado e sim como pertencente ao meio 

ambiente, e nesta mesma linha de pensamento o corpo não esta separado da mente. No 

entanto, a ocorrência de qualquer doença. Segundo Ximmong (1999), é fundamentada devido 

ao desequilíbrio relativo de Yin e Yang, incluindo os distúrbios estéticos, portanto, o enfoque 

sempre será a harmonia energética. 

 

5. Conclusão 

As aplicações da Acupuntura na face como já vimos anteriormente, não é novidade, e vem se 

firmando entre outros tratamentos atuais, pois esta não atua só nas rugas, mas sim nas causas 

destas, podendo também ser trabalhado o indivíduo como um todo. 

A Medicina Oriental pode beneficiar o tratamento da ruga, atuando na sua causa e no 

emocional do paciente, aumentando a sua autoestima e ajudando a combater os fatores 

causadores desta afecção e sem provocar efeitos iatrogênicos. 
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A união de técnicas ocidentais com os orientais faz surgir novos conceitos de tratamento, 

menos agressivos, gerando equilíbrio orgânico e energético, com resultados duradouros. 

Conclui-se, portanto, que a Acupuntura é atualmente uma das melhores alternativas para 

quem busca algo novo e saudável para melhorar a estética da face, obtendo resultados que se 

fazem visíveis, tanto no físico quanto no psicológico. Sendo assim, os resultados são mais 

duradouros. 
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