
Estria é uma atrofia tegumentar adquirida que surge quando as fibras elásticas e colágenas (responsáveis pela firmeza 
da pele) se rompem e formam “cicatrizes”. 

O aspecto das estrias iniciais são lesões lineares rosadas ou cor da pele, na fase tardia, brancas com espessura e largura 
variáveis. Podem ocorrer em situações como: crescimento rápido durante a puberdade, aumento excessivo dos 
músculos por exercícios físicos exagerados, colocação de expansores sob a pele ou próteses (de mamas, por exemplo), 
gravidez, obesidade, entre outros.

A acupuntura é o recurso da Medicina Tradicional Chinesa  (M.T.C.) mais conhecida no Ocidente. É uma técnica onde é 
feita a introdução, circulação, mobilização de agulhas, promovendo o equilíbrio do organismo, o fortalecimento dos 
órgãos e das vísceras do corpo que trabalha nos canais de energia do corpo favorecendo a prevenção e interrupção de 
um processo de adoecimento. A acupuntura estética tem o mesmo princípio que a versão tradicional. Agulhas são 
colocadas em determinados pontos do corpo para harmonizar a energia. A MTC considera o mundo como um todo, e 
que esse todo é o resultado de duas forças contrárias presente no universo: o YIN e o YANG. O Yin, é a matéria, e o 
Yang é a energia que a coloca em movimento. As duas forças se complementam e se transformam constantemente 
uma em outra.

Para uma saúde perfeita, o segredo é manter essas duas forças em harmonia, equivalentes. As alterações da pele 
também são classificadas segundo a teoria do Yin e do Yang, sendo que os problemas agudos apresentam 
características mais Yang, e os crônicos, características mais Yin. A acupuntura, além de ser praticamente indolor, não 
necessita de tempo para recuperação, o custo é baixo, não possui efeitos colaterais e os resultados são rápidos. Com a 
acupuntura estética, os efeitos são do interior para o exterior, a pessoa se reequilibra e rejuvenesce. 

A estimulação através de agulhas provoca um processo inflamatório agudo seguido de hiperemia, edema, aumentando 
a permeabilidade dos vasos, a proliferação de capilares, a liberação de substâncias colágenas, resultando em 
regeneração tecidual. Estas ações aumentam a nutrição celular, que diminuirá a cicatriz, mas não há a sua eliminação 
total. Entretanto, vale considerar que nutrientes como: cobre, ferro, vitamina C, B6, magnésio, zinco, os quais têm 
função importante na produção do colágeno de qualidade, provêm da alimentação. Então, uma dieta rica nesses 
nutrientes é um coadjuvante necessário ao tratamento. 

Sob o ponto de vista sistêmico da MTC, deverá se objetivar o equilíbrio do Qi e do Xue, a harmonia entre o Yin e o Yang 
e entre os Cinco Elementos. A busca por este equilíbrio é uma parceria entre terapeuta e paciente. O terapeuta usará 
recursos diversos da MTC e o paciente, por sua vez, é responsável por se alimentar bem, fazer uma atividade física e 
respeitar seus períodos de sono. Porém, um corpo saudável e com mais saúde é produto da harmonia sistêmica, que 
refletirão nas partes, tornando-as mais vigorosas e resistentes ao processo de envelhecimento. Não se trata só as 
marcas do corpo físico, trata-se todo o indivíduo. Assim eleva-se a autoestima, busca-se o equilíbrio emocional.

• https://docplayer.com.br/61937978-Acupuntura-classica-no-tratamento-de-reparo
-tecidual-das-estrias.html
• https://www.gabinetedesaude.pt/tratamento-de-estrias-pela-acupuntura-eficaz-e-
natural-7229/
• https://itiomassagem.com.br/acupuntura/tratando-cicatrizes-e-estrias-com-a-
acupuntura
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/estrias_fisiopatologia_principais
_tratamentos_esteticos.pdf
• https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/estrias/6/
• http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/19/68_-_A_eficYcia_da_acupuntura_no_
tratamento_de_estrias_-_RevisYo_bibliogrYfica.pdf
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