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Estamos já no segundo semestre de 
um ano que prometeu melhorar e 
não cumpriu muito essa promessa. 
Vivemos num momento ainda de 
crise com o lado positivo pois, 
nos levou a repensar em muitas 
prioridades que de nada eram 
importantes. Mudamos muita coisa 
nestes últimos anos, mudamos 
nossa forma de usar nosso dinheiro, 
de fazer investimento e fomos 
adaptando, cortando excessos em 

nosso cotidiano. 
Os profissionais autônomos perceberam 
que era preciso negociar e esta virou 
a palavra de ordem. Negociar e ter 
plasticidade para ir se ajustando ao 
momento presente fazendo deste 
realmente um presente, mesmo diferente.
Vaidades à parte, a cultura da estética 
teve uma queda no mercado e soube 
sobreviver quem reinvestiu de modo 
mais realista adaptando suas ofertas as 
possibilidades dos consumidores da 
área. Nós da Vida Estética nos incluímos 
nessa fase.. Os nossos Congressos e 
eventos foram mantidos nestes anos, 
com a coragem de quem não desiste da 
profissão e acredita no mercado. 
Soubemos driblar a crise e contamos 
muito com o apoio de vários setores. 
Esbarramos também nas dificuldades 
dos empresários que não perceberam 
que unir forças será sempre a grande 
saída para qualquer setor. Vida 
Estética é isso: vida e estética! Num 
somatório que nos faz seguir em 
frente mantendo nossos ideais e 
construindo novos. 
Para você que esteve ao nosso lado 
em todo esse processo, nosso melhor 
agradecimento e respeito pela 
parceria. Para você que não pode 
estar, repense, faça valer a vez e 
volte para casa! 
Para todos nós deste grupo que 
ama o que faz, com a devida e 
proporcional vaidade que nos 
cabe, trazemos essa edição 
especial com muito orgulho. 
Mais um especial inédito, 
contando o fabuloso mundo 
do Taping e sua importância 
no mercado da saúde 
estética. 
Lutar é preciso e respeitar 
também! Vamos juntos, 
sempre! Assim fiquem 
a t e n t o s  a  n o v a s 
mudanças.
Rodrigo Lomba
Editor chefe

Mudar é 
preciso...
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Especial Taping

A  H i s t ó r i a 
p o r  t r á s  d a 

B a n d a g e m 
E l á s t i c a 

Ta p i n g   
  •   RODRIGO LOMBA   •

Bacharel em Comunicação - Tecnólogo em Estética

Desenvolvida por Joseph C. Komp, teve sua patente de 
registro requerida na data de apresentação de 8 Março 
de 1965 e sua data de emissão em 11 de agosto de 
1970 como Adhesive Tape Products (Patente USPTO 
nº 3523859).  É composta por tecido de algodão, com 

fi os fi nos de elastano, e possui uma camada de cianocrilato 
médico distribuída na forma de “S” que lhe confere propriedades 
específi cas (KOMP, 1970). 

Em 1971, na França, a primeira publicação sobre bandagens 
funcionais, por dois pesquisadores, Ceccaldi e Le Balch, trazendo 
para o ambiente científi co este assunto. Estes mesmos autores 
trouxeram a primeira defi nição de bandagem funcional como 
sendo, ”um recurso para manter os limites fi siológicos das 
funções de uma articulação limitando as amplitudes máximas, 
para conservar o movimento útil exclusivamente, de uma zona 
indolor” (MASCARENHAS,2014).

A Bandagem Funcional, de origem asiática, surge, de fato, na 
década de 70 através de duas escolas, sendo uma Coreana, do 
Dr. Murai e outra Japonesa, do Dr. Kenzo, iniciando pela ênfase 
nas disfunções e funções musculares, trabalhando basicamente 
sobre a homeostase do indivíduo, para depois com a aplicação 
e estudo partir para outras funções corporais. Outro Importante 
personagem na história da Bandagem Elástica Funcional é Ingo 
Kumbrick, que iniciou os trabalhos em paralelo ao realizados no 
Japão,e hoje junto com Roger Ehrenrieich, dominam a escola 
alemã de bandagem, que conta com a contribuição importante 
de Brigit Kumbrick.

A bandagem 
te r a p ê u t i c a 
elástica, conhecida 
c o m o  e l á s t i c o 
c i n e s i o l ó g i c o 
d e v i d o  s u a 
elasticidade 
no sentido 
l o n g i t u d i -
n a l ,  p o d e 
at ing i r  de 
40 a 60% do 
comprimento 
original, o que lhe 
confere a mesma 
e l a s t i c i d a d e , 
espessura e peso 
da pele, dependendo 
da marca utilizada. Não 
contém látex e sim fi nos fi os 
de elastano, sendo a prova 
d’água o que faz com que haja 
total movimentação articular. 
Permite e auxilia o fluxo linfático, 
permanecendo fixada no local 
por até 10 dias (SIJMONSMA,2011; 
PERRIN, 2012; KEIL, 2012).

9
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Especial Taping

As bandagens elásticas são sensíveis ao calor, não contém nenhuma substância 
medicamentosa e seu adesivo é 100% termo ativado. Possuem textura e espessura 
similares a pele e as linhas de distribuição do adesivo, em “S”, simulam os diferentes 
sentidos da elasticidade da pele humana,com o intuito de ativarem os receptores 
cutâneos. Algumas das bandagens elásticas, ao serem fabricadas já possuem 10% de 
tensão, sendo disponibilizados no mercado em três larguras: 2,5cm, 5cm e 7,5cm em 
rolos de 5m e 31,5m. Também estão disponíveis diferentes cores, que não influenciam 
no material, mas que podem ser utilizadas em processos mais sedativos ou tonifi cantes, 
de acordo com os estudos da cromoterapia (LEMOS, 2013). 

O conceito de associação da cromoterapia a bandagem elástica está mais associado 
às práticas terapêuticas orientais. As bandagens em cores rosa e preta fornecem 
energia, ativam e melhoram a circulação sanguínea e linfática, aquecem e melhoram 
o retorno venoso. Já as de cores azul e bege são relaxantes, sedativas, inibitórias 
e refrescantes. As bandagens pretas requerem um cuidado maior no uso, devido à 
grande absorção de calor, principalmente em dias e em países de clima mais quente, 
pois podem aumentar processos inflamatórios agudos e ainda provocarem leves 
queimaduras, lembrando que o adesivo termo ativo gera maior fi xação quando absorve 
mais calor (LEMOS, 2013).

Muitas são as marcas de bandagens elásticas disponíveis para comercialização. A 
marca pioneira foi a Kinesio Taping®, do criador do método do mesmo nome Kenzo 
Kase. Posteriormente outras marcas foram surgindo, como algumas destas: K.Taping® 
da Alemanha, a Physio Taping® da China, Sport Tex® da Coreia do Sul, Cure Tape® da 
Espanha, Leukotape® da Alemanha, Tape K, TaPin, Balance-Tex, Sports-Tex®, Kinesio-
Tex®, Mueller®, 3NS Kinesiology, K Active e a Therapy Tex®, bandagem brasileira 
fabricada na Coreia do Sul (MORINI, 2015; KEIL, 2012).

O uso da bandagem elástica difundiu-se a partir de Kenzo Kase, 1973, quando 
passou a perceber que, apesar de seu trabalho terapêutico manual, havia a necessidade 
de oferecer respaldo aos pacientes, além do momento da consulta. Inicialmente, a 
insatisfação dos resultados observados foi motivada pela utilização de materiais e 
técnicas existentes na época, que reduziam a amplitude de movimento, comprimiam 
alguns músculos e articulações e, ainda, acabavam inibindo o processo de cicatrização 
do tecido traumatizado, que desenvolveu uma modalidade específi ca de bandagem 
funcional (KASE, 2013; MASCARENHAS, 2014).

 Em 1979 desenvolveu a própria bandagem elástica, nos Estados Unidos e 
posteriormente em Tóquio, hoje conhecida como Kinesio® Tex Tape e o Método 
Kinesio Taping®, a partir daí, com aplicações diversas, percebeu o quão potente era 
este recurso terapêutico (LANGENDOEN, 2011; KASE, 2012).

Em 1979, o método foi introduzido nos hospitais do Japão para reabilitação e 
conquistou adeptos de todo o mundo após as Olimpíadas de Seul, em 1988, devido à 
grande divulgação da mídia. Surge nos EUA em 1995 e na Europa em 1996, através do 
ex-jogador alemão de futebol profi ssional, Alfred Nijhuis. Somente na década seguinte 
chega ao Brasil, por Nelson Morini. Atraiu atenção geral quando foi usado pela equipe 
de voleibol japonês nos jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Foi popularizado pela 
equipe de ciclismo da U.S.Postal com Lance Amstrong durante o Tour de França de 
2001 e especialmente pelo time de futebol nacional coreano na Copa do Mundo da 
FIFA de 2002, na Coréia e no Japão. Nas Olimpíadas de Beijing, em 2008, mais de 
200 atletas utilizaram a Kinesio Taping durante nas competições. Nas Olimpíadas 
de Londres em quase todas as provas havia um atleta utilizando essa bandagem 
(BRIZZIO, 2009; LANGENDOEN,2011; SIJMONSMA,2011;  KASE, 2013).

A Bandagem Elástica Adesiva, ou simplesmente Taping, evolui a cada dia, tanto 
no seu material, cores e possibilidades, como também no que diz respeito ao uso.

No inicio o uso era com a fi nalidade osteomuscular, sendo sistematizada, logo após 
para uso em neurologia adulto, neurologia infantil, sistema linfático, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional e veterinária.

A última área a receber a aplicabilidade 
da Bandagem Elástica Adesiva e que 
tem mostrado os melhores resultados, 
foi a estética, que engatinha no mundo 
ainda,tendo grandes avanços em países 
como a Itália e a Rússia.

A introdução do Taping aplicado a 
estética no Brasil, se deu pelas mãos 
de Luiz Fernando Lomba,que trouxe 
a técnica para ser apresentada em 
seus congressos, e que ganhou força 
e disseminação no Brasil, pelas mãos 
de Dailys Bergesch,ministrando cursos 
no Brasil no Exterior,com o conceito 
DLETaping(Dermo Linfo Estetic Taping) 
cujo objetivo é focar especifi camente 
na aplicação ESTÉTICA  da bandagem 
Elástica Adesiva.

O Brasil conta hoje com um pool de 
profi ssionais, que pesquisam e estudam 
o uso do Taping estético e que foram 
reunidos nesta edição.Profi ssionais que 
colaboram entre si para o crescimento da 
técnica baseado em pesquisas científi cas 
e práticas clinicas,e que contam com a 
colaboração de profi ssionais do Exterior, 
são elas: Dailys Bergesch,Jaqueline 
Figueiredo, Anny Chi, Glória Marquetti e 
Paola Yañez Chandi.
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Especial Taping

O  U S O  D O  TA P I N G 
C O M O  R E C U R S O 

N O  P R É ,  T R A N S  E 
P Ó S  O P E R AT Ó R I O  E 
P R O C E D I M E N T O S 

M I N I M A M E N T E 
I N V A S I V O S      

 •   DAILYS BERGESCH   •
Empresária, Diretora da Escola de Estética e Massagem Dailys Bergesch;

    
                                                    

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS UMA INFINIDADE 
DE RECURSOS tem sido agregados aos 
procedimentos estéticos, além dos cosméticos 
com altíssima tecnologia de ação e de absorção 
os recursos eletroestéticos variam cada vez 

mais, tornam-se a cada dia mais aprimorados e porque não 
dizer caros para muitas profissionais, que era o que mais 
se utilizava, aos poucos vem surgindo no mercado uma 
ferramenta versátil e com poder de associação as outras 
técnicas : o Taping.

A Bandagem Elástica Adesiva, Bandagem Terapêutica ou 
simplesmente Taping possui cores variadas e algumas até 
com estampas e  são fixados de formas diferenciadas na 
pele, em diversas partes do corpo, com diferentes formatos 
e em diferentes sentidos, promovendo muitos benefícios 
clínicos e alguns já comprovados cientificamente, além de 
chamar atenção para os olhares curiosos das pessoas em 
volta e muitas vezes atraindo paqueras e o melhor clientes, 
uma vez que é muito visível.

Desenvolvido na década de 70,por um Quiropraxista 
japonês chamado Kenso Kase, que tinha em mente buscar 
uma forma dos seus pacientes terem a sensação de que 

sua mão ainda estava neles. Estes pedacinhos de cor, tem 
sido utilizado em diversas áreas, como a fisioterapia, a 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física e até 
na veterinária, e nestes últimos três anos tem começado a 
ser utilizado na estética. (LEMOS, 2013). 

No Brasil,uma das referências de Estética mundial, o Taping 
vem sendo introduzido na área com diferentes abordagens: 
como complemento aos recursos eletroestéticos, como 
técnica de drenagem, como técnica no trans e pós operatório 
e como coadjuvante dos procedimentos minimamente 
invasivos. A bandagem elástica possui características que 
lhe dão uma grande versatilidade de aplicações, entre elas, 
degeneração articular , tensão muscular , resfriados, edemas, 
problemas menstruais , doresem geral, sendo que é preciso 
entender que os efeitos se dão pelas vias da ação do Taping 
que se baseiam basicamente na redução da dor, no suporte 
funcional e na redução dos edemas(LANGENDEON,2011). 
Primeiramente é importante saber como trabalhar com a 
bandagem elástica e entender que podemos fazer correções 
com ela. Esta correções podem ser mecânicas,correções 
da fáscia, correções de espaço,correções de ligamentos 
e tendões,correções de função e correções linfáticas.
(KASE,2013). 



A diferença nas ações depende 
diretamente da técnica de colocação 
da bandagem,sendo que para ativação 
colocamos da inserção proximal para a 
distal com tensões que variam de 15% 
a 35%,já o processo para relaxamento 
inicia-se a colocação da inserção distal 
para a inserção proximal,com uma tensão 
de 10 a 15% no máximo.(LEMOS,2013).

A função linfática do Taping provoca 
uma elevação que gera circunvoluções 
da pele, promovendo trações e tensões 
dos filamentos de ancoragem, que 
geram abertura das fendas dos linfáticos 
inicias,aumentando a captação dos 
exudatos e do liquido instersticiais,cuja 
pressão de 1 mmHg de diferença entre 
o lado externo e interno do inicial se 
altera com esta elevação,fazendo uma 
captação proteica (STOCKHEIMER, 2006; 
MONSTERLEET,2011).

Esta espécie de pressão negativa 
gerada pelo tracionamento dos 
filamentos de ancoragem de acordo 
com a miovimentação cotidiana 
do individuo, diminui ou elimina as 
restrições circulatóriuas com um efeito 
24 horas de drenagem linfática.Indicada 
especialmente para extase venosa,pois 
este afruxamento do tecido conjuntivo 
provodao na área terapeutica pelo 
tapingresulta numa estimulação da  
linfangiomotricidade, gerando uma 

menor pressão do tecido abaixo da 
zona terapêutica, e consequentemente 
diminuindo a dor (WITTLINGER,2013).

Um estudo publicado em 2016, mostra 
que a proposta de utilizar protocolos 
com associação da drenagem linfática 
manual e o Taping, para fase proliferativa 
do reparo tecidual e também Drenagem 
L infát ica manual  com terapias 
combinadas, de ondas ultrassônicas e 
correntes elétricas, associadas e o uso de 
Taping com resultados signifi cativos na 
fase de remodelação no  tratamento de 
fi broses secundárias dos pós operatórios 
de abdominoplastia com associação de  
lipoaspiração ou não(CHI,2016).

Um recente estudo publicado pela 
Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, mostrou que o uso do Taping  no 
procedimento  transoperatório, ou seja, 
imediatamente após a cirurgia dentro 
do centro cirúrgico,  com a aplicação da 
bandagem com o corte tradicional para 
drenagem  conhecidos como “fan” ou 
“polvo”, descrito na literatura, aplicados 
nas regiões operadas. Os cortes forasm 
com cinco porções diferentes, sendo 
utilizadas as tensões mínimas  de 0 a 
15% nas regiões do abdome  e com as 
bases ,ou seja início da aplicação fi xada na 
região axilar bilateral e nos flancos, com 
a base fi xada na região coccígea  e ainda 
aplicação de espuma de contenção 360º
na região operada sob a malha cirúrgica. 

No pós operatório foi utilizado LED 
vermelho e microcorrente. Este estudo 
mostrou que os pacientes submetidos ao 
processo de trans e pós operatório com 
Taping apresentaram menos incidência 
de equimose, edema e fi brose no pós 
operatório, além do contorno corporal 
signifi cativo(CHI,2018).

          Além dos procedimentos pré,trans 
e pós operatórios, o Taping também tem 
proporcionado resultados muito mais 
satisfatórios, após os procedimentos, 
de intradermoterapia, preenchimentos 
e fi os de sustentação.

Pois ele participa das duas fases destes 
procedimentos: a fase de contenção e a 
fase da drenagem dos catbólitos.

          O grande problema tem sido 
a descrença por parte de alguns 
profissionais, a má formação dos 
profi ssionais com a técnica de uso da 
Bandagem Elástica Adesiva, que requer 
uma formação sólida com Teoria e prática 
Clínica de no mínimo 48hs aula, para 
que se possa ter uma boa base sólida 
teórica com artigos e pesquisas sérias 
embasando, e  prática para o treinamento 
com o material e suas possibilidades 
como técnica.

As intercorrências com a técnica, 
ocorrem e são quase sempre causadas 
pela inaptidão do profissional ou por 
informações equivocadas da técnica.

REFERÊNCIAS:
 1- CHI, Anny; OLIVEIRA, Andréia V. M.;RUH 

Anelice C.; SCHLEDER, Juliana C.  O USO 
DO LINFOTAPING, TERAPIA COMBINADA 
E DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL SOBRE 
A FIBROSE NO PÓS-OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA DE ABDOME; 

 Fisioterapia Brasil 2016;17(3):197-203

2-CHI,Anny;LANGE,Angela;GUIMARÃES,Marcus 
V.T.N.;SANTOS,Celso B.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE EQUIMOSE, 
EDEMA E FIBROSE NO PRÉ, TRANS E PÓS-
OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS; 
Rev. Bras. Cir. Plást. 2018;33(3):343-354

3- LEMOS, Thiago Vilela; KASE, Kenzo; DIAS, 
Elton Dias. Kinesio Taping®: Introdução 
ao Método e Aplicações Musculares. 
2ªEdição São Paulo. Andreoli, 2013

4- STOCKHEIMER, Kim R., KASE, Kenzo, 
PILLER, Neil. Lymphoedema and Cronic 
Swelling.1ªEdition,USA.Kinesio USA,2006Fo
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 •   DRA ANNY CHI   •
Graduada em Fisioterapia pela UTP-PR 

Doutoranda em Ciências Biomédicas (IUNIR- Argentina)
Mestre em Tecnologia em Saúde (PUC-PR) 

Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional (COFFITO) 
Pós graduada em Fisioterapia Dermatofuncional (IBRATE-PR) 

Diplomatura Internacional em Fisioterapia Dermatofuncional em Santiago-Chile 

 •   DRA ANNY CHI   •

Especial Taping

DESDE A SUA INICIAL CRIAÇÃO EM 2017, A TÉCNICA 
FIBROSE ZERO tem se modifi cado, sendo aprimorada 
constantemente pela sua idealizadora Dra. Anny Chi, 
e hoje é considerada padrão-ouro no tratamento de 
pacientes de cirurgias plásticas e reparadoras, sendo 

denominada agora como Técnica Fibrose Zero by Dra. Anny Chi.
Dra. Anny Chi é fi sioterapeuta dermatofuncional, nascida na 

cidade de Ponta Grossa-PR, atuante há mais de 16 anos na área 
de cirurgias plásticas e reparadoras em várias cidades, e desde 
2015 tem se preocupado em desenvolver alguma técnica que 
acelerasse a recuperação de seus pacientes e que não houvessem 
tantas intercorrências e complicações em seus pós-operatórios. 

Preocupada em obter sempre um resultado efetivo em seus 
pacientes, e após diversas formações nacionais e internacionais, 
conseguiu idealizar e criar uma técnica baseada em evidência 
científi ca e muita prática clínica. Com seus resultados conseguiu 
duas grandes publicações em seu nome: artigo científi co na 
Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e livro Fibrose:da prevenção 
ao tratamento. E atualmente, está realizando seu doutorado 
em ciências biomédicas na IUNIR em Rosário na Argentina, 
em busca de mais uma comprovação de sua técnica. Também 
tem publicado vários artigos paralelos ao seu tema, mostrando 
sua preocupação pelo embasamento científi co de sua técnica.

      

Com o upgrade da técnica, a Dra. Anny Chi, além de ter 
aprimorado o embasamento científi co da técnica, também 
conseguiu inúmeras parcerias e lançou recentemente uma linha 
completa de produtos para auxiliar na prevenção e tratamento 
de intercorrências e complicações tanto recentes como tardias.

Conseguiu unir grandes empresas de dermocosmèticos, 
nutricosméticos, espuma de contenção, calcinha de contenção, 
touca personalizada para entrada em centro cirúrgico, taping 
e tesoura com a assinatura da Técnica Fibrose Zero by Dra. 
Anny Chi, sendo hoje a técnica mais completa para pacientes 
de cirurgias plásticas e reparadoras. 
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Não é novidade, que na atualidade este-
jamos em uma busca constante por um pa-
drão de beleza inalcançável, idealizado pela 
mídia, e que atualmente tanto os homens 
como as mulheres querem se encaixar por 
vários motivos, entre eles a aceitação so-
cial. Desta forma, aumentou a busca por 
meios que possam melhorar e auxiliar a 
imagem corporal, deste produtos cosmeti-
cos de uso homecare, procedimento estéti-
cos a procedimentos cirúrgicos. Com isso, 
o mercado tecnológico também foi pressio-
nado a desenvolver equipamentos inovado-
res que possam auxiliar esses profi ssionais 
com novas tecnologias e também com bas-
tante segurança para o profi ssional e para 
o cliente fi nal. 

Dentre tantas tecnologias que existem 
hoje no mercado voltado para redução de 
medidas, uma das grandes novidades e que 
também já está consolidada e consagrada 
para a redução de gordura localizada de 
forma não-cirúrgica é a Criolipólise. Tecno-
logia com a qual a Medical San, inovou tra-
zendo um novo conceito para as clínicas de 
estética, o conceito Crioplace, maior área, 
otimização de tempo e segurança. 

É um equipamento totalmente dife-
renciado dos existentes do mercado, de-
vido sua maior área de 560 cm2 , e com o 
formato plano também conhecida como 
Criolipólise de placas. Auxiliando em uma 
melhor performance no tratamento, com 
maior segurança e otimizando o tempo do 
profi ssional.

Pesquisas já foram realizadas pelo Inter-
nacional Research Group, Instituto no qual 
temos dois pesquisadores de alto renome 
nacional e internacional Dra. Patricia Froes 
e Ms. Fabio Borges, os resultados foram 
bastante signifi cativos em todo o processo. 
E não paramos por aí, ainda vem muita pes-
quisa realacionada ao Conceito Crioplace.  A 
tecnologia de criolipólise, poderá ser uma al-
ternativa para pacientes que necessitam de 
remoção de pequena ou moderada quanti-
dade de tecido adiposo, quer tenham indica-
ção cirúrgica ou não. É importante também 
nesse tratamento uma avaliação crioteriosa, 
o controle do tempo de exposição do tecido, 
a manutenção da temperatura alvo e os pa-
râmetros adequados.  A Medical San tem um 
centro de Pesquisa e Desenvolvimento para 
desenvolvermos o melhor para os nossos 
clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
são os nossos pilares.

Aline Brito Ferreira de Castro
Fisioterapeuta
Mestre em Biotecnologia 
Membro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Medical San 

Atualmente, o licenciamento da Técnica 
Fibrose Zero by Dra. Anny Chi tem sido 
feito em diversas cidades do Brasil, e tem 
alcançado fronteiras internacionais como 
Argentina, Chile e México, para profi ssionais 
interessados em oferecer o que há de 
melhor em pré, trans e pós-operatório de 
cirurgias plásticas e reparadoras.

Também tem sido procurada por 
diversos cirurgiões e pacientes de 
diversas cidades do Brasil, se tornando 
indispensável ao tratamento de cirurgias 
plásticas e reparadoras.

A Técnica Fibrose Zero by Dra. Anny 
Chi tem revolucionado o tratamento de 
diversos profi ssionais e hoje se tornou a 
técnica padrão-ouro, oferecendo o que há 
de melhor em pré, trans e pós-operatório 
de cirurgias plásticas e reparadoras.

Objetivo da Técnica Fibrose Zero by 
Dra. Anny Chi: Foi desenvolvida com uma 
ampla base de conhecimento científi co 
com o objetivo principal de atuar na 
prevenção e tratamento de complicações 
e intercorrências em cirurgias plásticas 
e reparadoras  faciais e corporais, dando 
ênfase no tratamento das equimoses, 
seromas, deiscências, edema intenso e 
fi broses, tanto recentes como tardias.

diferencial da técnica fibrose 
zero by dra. anny chi: 

Os pacientes no quarto dia de pós-
operatório chegam com pouquíssima 
equimose, o edema é pequeno, as 
medidas antropométricas no quarto dia, 
costumam ser a mesma ou menor que as 
medidas do pré-operatório. Além disso, a 
formação da fi brose é praticamente nula. 
As intercorrências recentes ou tardias são 
avaliadas rapidamente e tratadas  com o 
mínimo de sessões.

A grande maioria dos pacientes não 
apresenta nódulos, placas ou cordões de 
fi brose e quando apresentam estas são em 
um nível muito baixo e de fácil resolução. 
Sendo assim, o paciente apresenta uma 
recuperação mais rápida, com menor 
número de complicações e intercorrências, 
reduzindo o número de sessões, e com isso, 

o trabalho do profi ssional responsável pelo 
tratamento se tornará mais tranquilo e com 
maior qualidade. 

Com a atuação completa desde o pré, 
trans e pós-operatório, o resultado fi nal 
da cirurgia plástica ou reparadora tende 
a aparecer mais rápido, com o menor 
índice de alterações inestéticas em seu 
pós-operatório.

É uma técnica completa, podendo 
também ser utilizada em qualquer outro 
tipo de cirurgia, que apresente edema 
intenso, equimoses, fi broses e alterações 
cicatriciais. Também consegue tratar 
fi broses antigas (10...15 anos) em poucas 
sessões. E não necessita de muitos 
recursos eletrotermofototerápicos, pois 
apenas com a terapia manual, taping 
e recursos básicos consegue alcançar 
excelentes resultados.

Não há necessidade de aquisição de 
nenhum equipamento novo, pois a Técnica 
se adapta ao que o profi ssional apresenta 
em sua clínica ou consultório.

O profi ssional LICENCIADO pela Técnica 
Fibrose Zero by Dra. Anny Chi terá uma 
abordagem completa no atendimento de 
pacientes de cirurgia pástica e reparadora, 
desde o conhecimento das cirurgias e suas 
complicações, orientações nutricionais, 
dermocosméticos, taping, recursos 
manuais e eletrotermofototerápicos 
indicados de acordo com a fase cicatricial 
em que o paciente se encontra.

Etapas da Técnica Fibrose Zero by 
Dra. Anny Chi: Atendimento ao paciente 
pode ser realizado tanto no pré-operatório, 
transoperatório e pós-operatório. O 
profi ssional licenciado pela Técnica pode 
atuar em todas as fases associadas ou não, 
podendo individualizar seu atendimento de 
acordo com o seu ambiente de trabalho 
disponível. Por isso a Técnica pode atuar 
em qualquer cirurgia e em qualquer 
momento, se tornando a Técnica mais 
completa do mercado para o tratamento 
de cirurgias plásticas e reparadoras.O 
atendimento ao paciente pode ser feito 
em qualquer fase cirúrgica, sendo seu 
resultado padrão-ouro quando realizada 
desde o pré-operatório, transoperatório e 
pós-operatório. 

clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
são os nossos pilares.são os nossos pilares.são os nossos pilares.
clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
são os nossos pilares.
clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
são os nossos pilares.
clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
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clientes.  Inovação, Tecnologia e Segurança 
são os nossos pilares.

criodermis: conceito 
crioplace® resultados 

comprovados 
cientificamente
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 Fase Pré-operatória: escla-
recimento de todas as dúvidas quanto 
ao pré, trans e pós-operatório. Realizada 
uma avaliação minuciosa do paciente, 
orientações alimentares e quanto ao uso 
de nutricosméticos e dercosméticos 

exclusivos da linha de produtos da Técnica 
Fibrose Zero by Dra. Anny Chi. 
Fase Transoperatória: abordagem 

do paciente em âmbito de centro 
cirúrgico com técnicas de prevenção de 
complicações e intercorrências.

Fase Pós-operatória: 
abordagem do paciente 
após o 4º dia de cirurgia 
com o uso de todos 
os recursos manuais e 
eletrotermofototerápicos 
necessários e indicados 
de acordo com a fase 
cicatr ic ial  em que o 
paciente se encontra, para 
a prevenção e tratamento 
de  c o mpl ic aç õ es  e 
intercorrências.

A atuação desde o 
pré, trans e pós-operatório 
faz com que o paciente 

tenha uma recuperação 
m a i s  r á p i d a ,  c o m 
menor número de 
c o mpl ic aç õ e s  e 

intercorrências, reduzindo o número 
de sessões, e com isso, o trabalho do 
profi ssional responsável pelo tratamento 
se tornará mais tranquilo e com maior 
qualidade. Com esta atuação completa,
o resultado final da cirurgia plástica 

e/ou reparadora tende 
a aparecer mais rápido, 
com o menor índice de 
alterações inestéticas em 
seu pós-operatório.

A Técnica Fibrose Zero by 
Dra. Anny Chi potencializa 
os resultados da cirurgia, 
acelera a recuperação 
do paciente, diminui o 
número de atendimentos 
no pós-operatório e deixa 
o licenciado, médico e 
pacientes muito mais 
satisfeitos com o resultado. 

Acompanhe as redes 
sociais e inscreva-se em um de nossos 
cursos da Técnica Fibrose Zero by Dra. 
Anny Chi e ofereça o que há de melhor 
em pré, trans e pós-operatório de cirurgias 
plásticas e reparadoras.

REFERÊNCIAS
Instagram: técnica_fi brosezero

Facebook: FibroseZero

Técnicas de 
Fibrose Zero by 
Dra. Anny Chi
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O  U S O  D O
TA P I N G

E S T É T I C O
 •   DAILYS BERGESCH   •

Empresária, Diretora da Escola de Estética e Massagem
Dailys Bergesch;
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A B A N D A G E M  E L Á S T I C A  A D E S I VA  O U 
SIMPLESMENTE TAPING, é um recursoutilizado 
em diferentes áreas da saúde, e que nos últimos 
7 anos, passou a ser utilizado na Estética.

Dentro do contexto estético o Taping, 
surge como uma versátil ferramenta de suporte, apoio ou 
mesmo como uma opção de procedimentos, para TODAS AS 
VERTENTES DA ESTÉTICA, seja ela tradicional ou avançada.

As pesquisas sobre Taping são bem vastas, algumas 
comprovações mais sólidas e outras nem tanto, mas como 
toda área de pesquisa, ainda estamos engatinhando sendo por 
falta de interesse, de amostras ou de recursos que possam 
comprovar de fato os mecanismos de ação do Taping, nas 
diferentes patologias e também na estética.

A vasta aplicabilidade do Taping Estético, vai da aplicação 
básica da drenagem Linfática, sendo ela tradicional, trans ou pós 
operatória, a aceleração das equimoses, a inibição da formação 
de seromas pós operatórios, a melhora dos processos cicatriciais 
recentes e muito antigos,  as mobilizações de fáscia para os liftings 
de mamas e de glúteos, a minimização de rugas de expressão 
estáticas e dinâmicas e a melhora do trofi smo dérmico, a melhora 
dos quadros de celulite edematosa, flácida e mista.

Existe uma profunda necessidade de se conhecer a pele 
em toda sua magnitude e não só ela, mas principalmente o 
sistema somatossensorial, que é o meio de condução dos 
estímulos primários do Taping.

Além do uso do taping por si só, pensarmos na sua utilização 
associado aos agentes cosmetológicos ou como coadjuvantes 
após o uso de eletroterapia, temos uma potencialização muito 
maior dos resultados obtidos. 
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A grande dificuldade do mercado, 
entretanto, é fazer com que os 
profissionais entendam, que assim 
como outros recursos o TAPING é 
operador dependente, ou seja, depende 
do domínio da técnica pelo profi ssional, e 
isso só ocorre, quando o profi ssional tem 
uma formação sólida, já que a técnica 
depende de uma análise combinatória 
de suas vertentes, de uma boa anamnese 
e de raciocínio clínico para aplicação, e 
em hipótese alguma pode ser “ copiada 
de fotos”.

A técnica por si só se baseia em alguns 
princípios: conhecimento da qualidade da 
bandagem, largura a ser utilizada, direção 
de aplicação, vetor de ação, com tensão 
ou sem tensão, se com tensão quanto de 
tensão aplicar. Além disso o profi ssional 
deve ter total domínio da etiologia da 
fi siopatologia a ser tratada, por exemplo 
no caso de uma FEG, ela é edematosa, 
nodulosa, turgida flácida? Pois o Taping 
não serve como suporte para todo 
tratamento de FEG. Uma hipotonia, ela 
é tissular ou muscular?

Além disso é preciso que o profi ssional 
de estética fi que atento para não invadir 
a área alheia, TAPING NAS MÃOS DE 
ESTETICISTA,NÃO TRATA DOR por 
exemplo.

Especificamente tratando-se de 
estética vamos nos ater as nossas 
patologias:

Edemas: Existem pelo menos 4 
diferentes técnicas de abordagem com 
o Taping patologias que envolvam 
edemas, e entre elas está a FEG. Podemos 
atuar prevenindo o edema, no caso do 
uso em TRANS operatório, podemos 
atuar potencializando e controlando a 
diminuição do edemas, ou sua regressão, 
sendo estefatos edemas fi siológicos, ou 
seja oriundos de uma FEG edematosa, 
ou de um processo cirúrgico, ou ainda 
de um processo minimamente invasivo.

Mas existe uma importante vertente do 
edema, que é o atendimento as pacientes 
gestantes, que possuem liberação para 
drenagem e podem muito se benefi ciar 
do taping como um coadjuvante de uma 
drenagem prolongada, o que as benefi cia, 
principalmente nos últimos meses de 
gestação.

Quando o processo for fi siológico, 
podemos pensar no uso pós procedimento 
manual, pós procedimento eletroterápico 
e ainda podemos associá-lo a alta 
cosmetologia.

Outra atuação importante é a do 
tensionamento tissular, com o intuito de 

mobilizar a fáscia, ao qual denominamos 
LIFTINGS não Cirúrgicos, que incluem 
o reposicionamento, por exemplo, de 
mamas de um certo tamanho e certo 
graus de ptose, glúteos, adutores, região 
triciptal. Esta mesma estratégia pode e 
deve ser utilizada para os tensionamentos 
faciais, de rugas nasogenianas, glabelares, 
frontais ou orbiculares, e no que diz 
respeito aos procedimentos faciais, 
esbarramos no fato que sua aplicabilidade 
deve ser alterada do convencional, uso por 
3 a 7 dias, para um uso mais segmentado.

O uso do Taping facial também 
tem sido utilizado pelos profi ssionais 
Médicos, Biomédicos, Farmacêuticos 
e Odontólogos como um suporte a 
HARMONIZAÇÃO FACIAL, se já ela para 
contenção da intervenção, da mobilidade 
do paciente ou para a drenagem pós 
ação metabólica do fármaco utilizado. 
Novamente aqui fi ca muito claro que é 
preciso o raciocínio Clínico e o amplo 
conhecimento das duas técnicas: Da 
Harmonização e do Taping.

Além das aplicações específi cas de 
melhora das desarmonias estéticas, temos 

que entender que como profi ssionais da 
saúde podemos pensar nas colocações 
de Bem Estar, e aqui voltamos a falar 
das pacientes gestantes, que além do 
benefício da drenagem linfática, pode 
receber suporte para postura, devido ao 
peso das mamas e do abdômem.

Nesta questão de bem estar entram 
ainda, aplicações para enxaqueca, e deixa-
se claro que, não estamos falando de um 
tratamento ou de cura, mas de um suporte 
para alívio. Entram também colocações 
para rinite, sinosite, diminuição do ronco.

Ainda no que diz respeito ao bem estar, 
algumas colocações para alívio de cólica 
menstrual e constipação, são bastante 
utilizadas, e mais que isso, o trabalho 
associado a fi siatras tem nos mostrado 
resultados importante e signifi cativos na 
FIBROMIALGIA, assim como colocações 
com técnicas específi cas para melhora 
de quadros de erisipela em pernas, 
quando associados as orientações de 
dermatologistas.

Seguindo no trabalho multidisciplinar 
de bem estar, e voltando ao edema e 
dor, o uso do taping nas intervenções 
odontológicas, como extrações de grande 
porte, dente de siso, por exemplo, ou 
intervenções de implante dentário.

Indo mais além, os procedimento de 
cicatrizes, hipotrófi cas, hipertrófi cas ou 
queloidianas, podem ser minimizados em 
seus aspectos estéticos com o uso do 
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Taping, e isso requer domínio do processo 
cicatricial e maturação cicatricial, além 
da técnica do taping, e aqui entram 
novamente as associações com micro 
agulhamento, Radio Frequencia, Leds.

Ainda dentro das fisiopatologias 
estéticas, quando se fala em trans 
operatório, se fala na prevenção, já 
comprovada clinicamente, da temida 
fi brose, e quando ela já está instalada 
e tardia, o taping pode melhorar e muito 
seu aspecto.

E por último e não menos importante, 
as aderências, cicatriciais ou não, que 
eram solucionadas por médicos com 
intervenções do tipo “subcision”, hoje 
podem ser substituídas por técnicas de 
uso do Taping.

O trabalho com Taping não é nem de 
longe uma solução MILAGROSA, para as 
patologias estéticas, mas como já dito, ele 
é um importante coadjuvante de muitos 
casos, desde que aplicado com técnica 
por profi ssionais que tenham estudado, 
se habilitado e se qualifi cado para estas 
técnicas.

O Taping Estético, não é uma 
transferência, do que os profi ssionais 
que trabalham com Taping fazem, mas 
sim uma especialização dentro do uso 
das Bandagens Elásticas Adesivas.O 
fato de um profi ssional utilizar Taping 
em traumato ortopedia, nem de longe o 
habilita a trabalhar com Taping Estético, 
pois existem nuances na técnica, muito 
diferentes, e é a expertise em estética 
associada a técnica do Taping Estético 
que o faz capaz de atuar, assim como 
não é o fato de ser um especialista em 
Taping Traumato ortopédico, Neurológico, 
Fonoaudiológico ou em Terapia 
Ocupacional, que o habilita ao ensino do 
Taping Estético, além da confi rmação 
que o profi ssional utiliza a técnica, e não 
apenas transmite sem prática clínica 
conceitos estabelecidos há muitos anos.

A formação para o uso de Taping 
Estético, passa no mínimo pelo 
aprendizado da fisiologia de cada 
patologia, pelo conhecimentos das 
Técnicas do Taping e de quais podem 
ou devem ser utilizadas na Estética, assim 
como todos os cuidados com a pele antes, 

durante e após o uso do Taping,pois não 
estamos tratando da funcionalidade mas 
sim da estética, e as intercorrências na 
pele são muitas, que vão de queimaduras 
químicas a hipercromias pós Taping.

Além disso os cuidados com o Taping 
aplicado, e sua remoção no Taping 
Estético também são diferenciados, 
em diversas das aplicações citadas, e 
é do KNOW HOW, dos profi ssionais de 
Estética que vêm todos estes meandros 
da técnica, numa formação que hoje 
consideramos não ser possível em cursos 
de menos de 24 horas aula, entre teorias 
e práticas, para se ter a noção do que é 
o uso do Taping Estético.

 A seriedade do trabalho e não a sua 
banalização é que tem destacado no 
mercado diferentes profi ssionais, e que no 

Brasil se destacam, ministrando cursos 
em diferentes países, para transmitir o 
KNOW HOW adquirido de suas práticas 
clínicas e pesquisas.O olhar cada vez mais 
científi co para o Taping tem feito dele 
umas das ferramentas mais poderosas 
na estética.
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Qualquer lesão sofrida pelo organismo, seja ela 
traumática ou intencional, sempre deixará marcas 
que são chamadas de cicatrizes, porém a ideia é 
que elas sejam imperceptíveis, quase invisíveis, 
para não gerar nenhum desconforto. Mas nem 

sempre acontece dessa forma. Uma lesão precisa ser muito 
superfi cial para não deixar marcas, e quando falamos de cirurgia 
plástica, estamos falando de um corte que vai além da epiderme, 
da derme chegando ao tecido subcutâneo.

Cicatrizes excessivas podem ter consequências físicas, 
estéticas, psicológicas e sociais desagradáveis. Os sintomas 
físicos podem incluir coceira, rigidez, contraturas das cicatrizes, 
sensibilidade e dor. Existe um amplo espectro de cicatrizes 
cutâneas que vão desde cicatrizes lineares maduras até 
cicatrizes hipertrófi cas anormais, generalizadas e queloides 
importantes. Os efeitos psicossociais da cicatriz inestética 
incluem diminuição da autoestima, estigmatização, interrupção 
das atividades diárias, ansiedade e depressão.

A cicatrização é um evento complexo com vários fatores 
envolvidos desde o momento da lesão até completo fechamento 
e remodelação da cicatriz. Para entender melhor esse processo, 
podemos classifi car a cicatrização em fases que didaticamente 
pode ser assim dividida: Fase de hemostasia, fase inflamatória, 
fase de proliferação ou de granulação e fase de remodelamento 
ou maturação (BEHEREGARAY et all, 2017).

FASES DA CICATRIZAÇÃO

(THIRUVOTH, 2015)

         FASE INFLAMATÓRIA OU EXSUDATIVA
Inicialmente essa fase apresenta hemostasia, que 

imediatamente apresenta uma cascata de coagulação que 
fornecem um tampão temporário de coágulo de fi brina no 
local logo após a lesão e segue por algumas horas. Os fatores 
quimiotáxicos e fatores de crescimento liberados completam a 
hemostasia e iniciam a fase inflamatória que dura até 72 horas. 
O fluido originado do exsudato é principalmente o plasma, que 
coagula delimitando o processo. Essa fase se caracteriza pelos 
sinais de inflamação, dor, calor, rubor e edema (HENG, 2011; 
REINKE, 2012; WANG, et al.2018; GHAZAWI, 2018).

FASE PROLIFERATIVA 
Também chamada de fi broplasia (biossíntese do colágeno) 

formação do tecido de granulação (macrófagos, fi broblastos e 
novos vasos, colágenos), restauração da rede vascular (OLIVEIRA; 
DIAS, 2012, PETRETTO, 2019). Nesta fase várias citocinas e fatores 
de crescimento têm um papel importante,como a família do fator 
transformador do crescimento beta (TGF-beta, incluindo TGF-
beta1, TGF-beta2 e TGF-beta3), a família das interleucinas (IL) e 
os fatores angiogênicos. As células proliferativas predominantes 
são fi broblastos e células endoteliais. Dois mecanismos formam 
os novos vasos nessa fase: angiogênese e vasculogênese, 
além disso, a epitelização também começa a ser estimulada 
por citocinas inflamatórias e diferentes fatores de crescimento. 
Por fim, a proliferação do tecido de granulação, onde os 
fi broblastos migram para o local da ferida para sintetizar uma 
matriz provisória com colágeno tipo III, glicosaminoglicanos e 
fi bronectina. Essa fase dura aproximadamente 21 dias (REINKE, 
2012; WANG, et al.2018; RODRIGUES, 2019; GHAZAWI, 2018). 

FASE DE CONTRAÇÃO OU REMODELAÇÃO 
TECIDUAL

Maturação do tecido, nessa fase acontece reorganização 
do colágeno, a aproximação das bordas da lesão e o 
fechamento da mesma. Essa fase inicia no dia 21 e pode 
durar até dois anos. (OLIVEIRA, DIAS, 2012; PETRETTO, 
2019) Há um equilíbrio entre a síntese e a degradação do 
novo tecido que precisa ser estritamente preservado. 
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INDUCOL
JATO DE PLASMA 

A Linha Inducol Jato de Plasma foi 
desenvolvida com ingredientes ativos 
que atuam em profundidade tornando 
a pele coesa, fi rme e com tonalidade 
uniforme. 

Através da Tecnologia SkinRenov 
360º sua atividade intrínseca melhora 
potencialmente a estrutura adjacente 
da pele, refletindo na reorganização 
do conjunto cutâneo. Possui indicação 
para associação com o Jato de Plasma 
e sua versatilidade o torna efetivo tam-
bém com microagulhamento e eletrote-
rapias. 

Possui: Inducol Jato de Plasma 
Rugas com Ácido Hialurônico, Silício, 
Resveratrol Liftonin e Matrigenics 14G. 
Inducol Jato de Plasma Pescoço para 
aumento da força de tração com DMAE, 
Essenskin, Hidroxiprolina e Syn Hycan. 

Inducol Jato de Plasma Olhos reju-
venescem de forma global toda região 
ao redor dos olhos, incluindo redução 
de olheiras, flacidez de pálpebras e 
aprofundamento de linhas com Haloxyl, 
Argirelina, Leuphasyl e Beautifeye. Indu-
col Jato de Plasma Clareador para con-
trole melânico com TGP2, Niacinamida, 
Algowhite e Gluconolatona

 Dr. Luiz Carlos Antunes - Diretor 
Científi co Samana – Cosmética 
Dermatológica. Farmacêutico 
Bioquímico Industrial, 
especializado em Ciência e 
Tecnologia Cosmética.

O colágeno tipo III é substituído pelo colágeno mais forte tipo I. (REINKE, 2012). A 
contração da ferida começa e o TGF-beta1 estimula os fi broblastos a se diferenciarem 
em miofi broblastos. Após a ferida totalmente epitelizada, os miofi broblastos sofrem 
apoptose. O fluxo sanguíneo diminui e as respostas angiogênicas cessam (BROUGHTON, 
et all, 2006; SORG, H. et all 2017; RODRIGUES, 2019; GHAZAWI, 2018).

ALTERAÇÕES CICATRICIAIS

A cicatrização de uma lesão intencional ou traumática passa por fases e envolve várias 
células e fatores moleculares. Qualquer alteração nas fases de cicatrização, pode levar 
a alterações da cicatriz, causando exageros na formação da matriz celular e assumindo 
diferentes formas, como cicatriz hipertrófi ca ou queloide (GHAZAWI, 2018; BERMAN, 
2017). O termo cicatriz hipertrófi ca e queloide foram utilizadas para descrever a cicatriz 
excessiva, porém existem diferenças visíveis e histológica entre as duas. 

As cicatrizes hipertrófi cas aparecem de 4 a 8 semanas após a lesão e fi cam confi nadas 
às margens da cicatriz apresentando uma elevação visível acima da epiderme, e em geral 
regridem após um ano. O queloide cresce além dos limites da lesão e podem aparecer 
anos após o trauma. Ambos apresentam uma derme mais espessa, com muitos infi ltrados 
celulares, altamente vascularizada e muito colágeno. Nas cicatrizes hipertrófi cas os 
feixes de colágeno são fi nos, ondulados, bem organizados e de orientação paralela. 
Já no queloide as fi bras colágenas hialinizadas, onduladas, grossas, espessas e feixes 
colágenos próximos (GHAZAWI, 2018, MONSTREY, 2014; WANG, 2018).

Porém em um estudo que acompanhou 361 cicatrizes, foi observado que o tempo 
médio para o fi nal da maturação pode ser maior. Em geral, o tempo médio entre a 
ruptura dérmica profunda e a formação de uma cicatriz hipertrófi ca foi de 7,02 meses. 
O tempo médio entre a lesão da pele e a maturação de uma cicatriz hipertrófi ca inclui 
a soma do tempo entre a lesão da pele, a formação de uma cicatriz hipertrófi ca e a 
completa maturação. Esse período é o mais curto para cicatrizes hipertrófi cas causadas 
por queimaduras (35,52 meses), seguidas por trauma (38,42 meses), posteriormente, 
cirurgia (39,59 meses). O processo de maturação das cicatrizes hipertrófi cas ocorre 
mais gradualmente do que se supunha anteriormente.

Acredita-se que a terapia com cicatriz seja útil, especialmente quando as cicatrizes são 
imaturas e ainda não estão em um estado estável. Com base nesses resultados, esses 
autores defendem um atraso na intervenção cirúrgica para cicatrizes hipertrófi cas até que 
a cicatriz esteja madura, o que pode levar até 3 anos. (KANT, KERCKHOVE, GRZYMALA, 2019).

APLICANDO TAPING NAS CICATRIZES HIPERTRÓFICAS

Na década de 1970 a terapia com pressão começou a ser utilizada no controle da 
cicatriz hipertrófi ca, principalmente em paciente queimados. Esta prática não invasiva 
tem seus efeitos desejáveis no tratamento com poucas complicações (CANDY, 2010). 
Em 1971, Larson et all de Galveston descreveram sobre a diminuição das cicatrizes 
hipertrófi cas com a terapia de pressão.

O uso de terapia com roupas de pressão para reduzir a espessura das cicatrizes é 
uma prática baseada em evidências. (ENGRAV,2010). A terapia elástica com bandagem 
de pressão na prevenção e tratamento das cicatrizes hipertrófi cas, ou na aceleração 
de seus processos de remodelação são inquestionáveis (BAUR, 1977).

Recentemente, Gurtner et al (2011), investigaram o papel das forças mecânicas na 
formação de cicatriz e a efi cácia de um dispositivo de proteção contra estresse na 
redução do estresse mecânico e na prevenção da formação excessiva de cicatriz. O 
taping apresenta uma ação mecânica dentre suas várias possibilidades de utilização, 
podendo ser utilizado como uma terapia com pressão em cicatrizes hipertrófi cas.
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Baseado nesses conceitos e na grande possibilidade que o taping oferece, podemos 
utilizá-lo como um tratamento coadjuvante nas cicatrizes hipertrófi cas. A aplicação do 
taping vai variar muito de acordo com cada tipo e localização da cicatriz. O formato 
do corte do taping bem como a direção e tensão pode variar e serão analisadas pelo 
profi ssional de acordo com a avaliação da cicatriz.
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Aplicação mecânica na cicatriz simulando as 
manobras de Cyriax

Aplicação sobreposta em cicatriz traumática 

Cicatriz de cesárea, aplicação em cicatriz hipertrófi ca em ‘x’

Aplicação com pressão e sobreposição em 
cicatriz hipertrófi ca de cesárea
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 Fisioterapeuta Yañez Chandia Paola

Taping é uma técnica de bandagem criada no Japão 
pelo professor Kenzo Kase, que a tornou um método 
oficial em 1979, o método era conhecido nos 
Estados Unidos, onde se formou em Chiropractic 
College of Chicago e desde então, o Taping começou 

a se espalhar na área de esporte e reabilitação, sendo utilizado 
atualmente por diversos profi ssionais da área de saúde, mesmo 
na área estética e dermatofuncional.

O Method Dr. Kenzo  foi a primeira terapia com bandagem 
adesiva direta na pele, desenvolvido para tecidos superfi ciais 
(incluindo fáscias). Fisiologicamente, atuaria com intimidade 
na derme também gerando movimento nas fáscias e, 
consequentemente, uma melhoria da microcirculação.

características gerais da adesivação.

Durante a colocação do Taping você pode mudar antes sua 
tensão (graças à sua elasticidade), cole-o na pele do paciente. 
Sua aplicação varia de acordo com a posição do corpo (flexão, 

extensão,rotação, etc.) da área do corpo tratada e tração dos 
tecidos no momento da aplicação.

Tudo isso influenciará o efeito que produz nos receptores da pele.
Tem múltiplos usos e indicações em diferentes patologias, 

sendo geralmente contra-indicado seu uso nas proximidades de 
feridas recentes, úlceras e cicatrizes recentes, porque poderiam 
fi car infectado. Portanto, foi proposto esterilizar o Taping para 
ser usado em cicatrizes recentes e feridas

MATERIAIS E MÉTODOS:

16 rolos de cores diferentes foram usados. De cada rolo eles 
foram usadas 14 tiras (fi tas) 10 centímetros de comprimento x 
1 centímetro de largura aproximadamente cada uma.

Então eles foram marcados com tinta preta, cerca de 7 fi tas 
para ser esterilizado (com letra E) e marcou as outras 7 fi tas 
que permaneceram sem esterilização (com letra N). Também 
foi marcado com tinta preta em cada tira ou fi ta uma segunda 
letra, que indicou o rolo de origem Taping. 
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Para a esterilização do Taping, o Óxido de Etileno foi sempre utilizado no mesmo 
protocolo e teste. Depois de esterilizar metade das fi tas de cada rolo, eles se 
armavam 112 pares de fi tas ou tiras.Cada par de fi tas Taping, foi composto por uma 
fi ta esterilizada em Óxido de etileno (previamente rotulado com letra E) e outros não 
estéreis (previamente rotulado com letra N) e do mesmo rolo de Bandagem (graças 
à segunda letra marcada ou rotulada em cada fi ta como mencionado anteriormente).

COLOCAÇÃO DE TAPING

Este par de fi tas foi aplicado, em paralelo, no mesmo local da pele e com o mesmo 
alongamento (0% ou 50%, dependendo da patologia), em pacientes com contusões, 
traumas, linfedemas, etc.

As adesivações  podem ser colocadas de maneiras diferentes. No entanto, o efeito 
que produz nos tecidos dependerão da tensão com a qual ele é aplicado e da largura 
dele e de como é a pele.

Um de seus principais mecanismos de ação é aumentar a altura do espaço 
intersticial(epiderme derme). Entre seus objetivos estão melhorar as alterações do 
sistema neuromuscular, reduz a inflamação e ajuda a devolver o corpo à homeostase.

Começamos os testes para esterilizar o Taping em maio de 2016, iniciamos a sua 
aplicação em diferentes pacientes desde então, o que trouxe consigo a pesquisa 
com o objetivo, em primeiro lugar, observar se a esterilização do Taping poderia 
manter sua propriedades de elasticidade e adesão, bem como se houvesse quaisquer 
efeitos possíveis,efeitos adversos em pacientes ao colar diretamente em feridas ou 
cicatrizes recentes

resultados:

Ao colocar o Taping esterilizado, detectou-se ao manuseá-lo, uma conservação
de suas propriedades elásticas, ou seja, a elasticidade foi a mesma em ambas
as bandagens  estéreis como nas não estéreis.

Aos pacientes foi solicitado  manter o mesmo Taping colocado por 7 dias,
E o controle que está sendo realizado no 3º e no 7º dia, estando no último controle 

em que a bandagem foi retirada e avaliada:
a) Adesão à pele: qual foi a porcentagem de Bandagem que permaneceu preso 

à pele do paciente?
b) Os sintomas associados à adesivação foram observados (como dor, prurido, etc).

INDUMAX
PRESSURIDERM

Desenvolvida com máxima segu-
rança a linha InduMAX Pressuriderm é 
indicada para associação com a técnica 
de Intradermoterapia Pressurizada, uma 
alternativa ideal para administração 
subcutânea de princípios ativos sem o 
uso de agulhas. 

Apresentada em monodoses esté-
reis específi cas para o tratamento das 
principais disfunções corporais: Celuli-
te, Flacidez e Gordura Localizada, com-
postas por um combinado exclusivo de 
moléculas ativas para cada fi nalidade. 
Favorece a permeação do princípio ati-
vo sem causar nenhum tipo de lesão.  

Pressuriderm Celulite reduz as on-
dulações aparentes na pele, tornando-a 
lisa e resistente. Contém: Cafeína, Hialu-
ronidase, Lipase, Silício, L-Carnitina, 
Scopariane, Legance e X-Solve. 

Pressuriderm Flacidez Atua no forta-
lecimento da pele, reduzindo dessa for-
ma a flacidez e a perda de tonicidade. 
Contém: DMAE, Raffermine, D-Pantenol, 
Ácido Hialurônico e Zirhafi rm. 

Pressuriderm Gordura Localizada 
atua na redução da adiposidade locali-
zada. Pode ser utilizado em protocolos 
profi ssionais remodelantes, redutores 
e preventivos de reicidivas. Contém:  
Fosfatidilcolina, Cafeína, L-Carnitina, 
Alcachofra, Lipoxyn, Actiporine 8G e 
Affi ness.

Drª. Fernanda Sanches
Farmacêutica Bioquímica e 
Cosmetóloga.
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c) Após a remoção do Taping, 
as possíveis complicações foram 
observadas

A avaliação foi realizada por meio de 
interrogatório, observação e tomada de 
fotografi as comparativas antes e depois 
da colocação das duas faixas de Taping 
e comparando se houveram respostas 
diferentes entre as duas fi tas de cada 
par de Taping (um estéril e outro não do 
mesmo rolo).

A adesivação é esterilizada já cortada 
em diferentes medidas de 10cm 15cm 
ou 20cm.

se observou:

Adesão e duração na pele: sem 
diferenças signifi cativas na porcentagem 
de adesão entre fi tas de gravação estéril 
e não estéril.
Dor: 0%
Prurido: 0%
Eritema: 0%.
Bolhas: 0%.
Alergia: 0%

conclusões:

De acordo com o que foi observado,  a 
esterilização do Taping não alterou suas

Propriedades, nem de elasticidade, nem de duração 
de aderência. Portanto, o Taping esterilizado mantém suas propriedades e pode ser 
usado como complemento em patologias que apresentam lesões de pele (úlceras, 
feridas traumáticas ou pós-cirúrgicas recentes).

A observação sobre o comportamento do Taping esterilizado nessas patologias 
mencionadas , foi o objetivo da segunda parte da pesquisa de acordo com o que foi 
observado, foi muito bem tolerado, na grande maioria dos casos, mesmo nas bordas 
das úlceras dos membros inferiores.

Nós o usamos no implante mamário pós-cirúrgico, levantando, abdominoplastia, 
braquioplastia e cirurgias reparadoras faciais.

Também com excelentes resultados em pacientes com úlceras arteriais e venosas, 
a dor desaparece às 24hs e em pacientes com linfedema operado aplicamos na cicatriz 
e arredores. Portanto, usamos o Taping esterilizado nas patologias mencionadas, como 
complemento terapêutico para esses pacientes, a fi m de melhorar dor, a presença de 
hematomas, cicatrizes, inflamação e edema em menor tempo possível.

A investigação continua ...
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Nas últimas décadas uma infi nidade de recursos foi agrega-
da aos procedimentos estéticos, além dos cosméticos e 
recursos eletroestéticos, que era o que mais se utilizava, e 
dentre eles vem surgindo no mercado mais um: o Taping.

Adesivos de diversas cores fi xados de formas variadas, 
em diversas parte do corpo, com diferentes formatos e em 
diferentes sentidos, chamando atenção para os olhares 

curiosos das pessoas em volta.
Desenvolvido na década de 70, estes pedaci-
nhos de cor têm sido utilizados em diversas áre-

as, como a fi sioterapia, a fonoaudiologia e até 
na veterinária, e nestes últimos três anos 

tem começado a ser utilizado na esté-
tica.

Dentre tantas fi siopatologias 
que a estética atende, uma delas é 
a Drenagem Linfática, que auxilia 
os clientes a diminuírem seus acú-
mulos de líquidos, os conhecidos 
edemas, acelerar a eliminação de 
toxinas, catabólitos (resíduos) e a 
absorção mais rápida das equimo-
ses (roxos).

Estes edemas podem ser gera-
dos por retenção de líquidos ou por 

nosso cliente ter sido submetido a 
uma cirurgia plástica reparadora, uma 

lesão, uma contusão,  onde se faz ne-
cessário o uso da drenagem linfática para 

acelerar o processo de recuperação.
Entre tantos recursos para o procedimento 

de drenagem linfática, que pode ser manual, ou 
através de equipamentos, as fi tas adesivas, ou banda-

gens elásticas ou Taping, têm sido uma das opções para 
atender os clientes com estas fi siopatologias e necessidades.
Taping é uma técnica de bandagens terapêuticas que auxilia 

tecidos contráteis a buscarem sua homeostase. Criado e desenvol-
vido, a partir de 1973, pelo Dr. Kenzo Kase, como mais um recurso te-

rapêutico. Inicia sua pesquisa em busca de materiais elásticos, com alta 
tolerância à pele, não gerando reações adversas. (LEMOS, 2013)

Dentre as aplicabilidades do ta-
ping, está o tratamento de fi siopato-
logias como o edema e a hipotonia 
muscular, de acordo com o corte da 
bandagem, ancoragem e tensão em-
pregada (KENZO, 2013).

Baseado nos estudos de Kenzo 
Kase, aplicar as bandagens elásticas, 
com intuito de realizar, melhorar ou po-
tencializar a drenagem linfática e outras 
patologias estéticas, desperta um olhar 
curioso e científi co para a investigação 
dos possíveis resultados a serem alcan-
çados e a qualidade dos mesmos para 
uso com estas fi nalidades.

 A pele é considerada o órgão sen-
sorial mais extenso do corpo humano. 
Apresenta espessura que pode variar 
de 0,5 a 4 mm, dependendo da região 
corporal analisada. A topografi a da 
pele é compreendida por duas cama-
das, sendo a epiderme a camada mais 
superfi cial e a derme a camada mais 
profunda (GUIRRO, 2004; FERREIRA, 
2006). As funções da pele são inúme-
ras e bastante importantes. Algumas 
delas são mais evidentes, como a pro-
teção direta contra agentes nocivos 
mecânicos (traumatismos, beliscões 
e estiramentos), físicos (radiações) e 
químicos, e proteção indireta contra 
agentes biológicos (bactérias, fungos 
e vírus). A pele também é responsável 
por gerar sensações, pois contêm re-
ceptores adaptados ao tato, pressão, 
dor e temperatura (KERR, 2000; BARA-
TA, 2003).

O sistema linfático é o responsável 
pela condução da linfa, que diferente 
do sangue, circula somente em dire-
ção ao coração. Esse sistema coleta a 
linfa do meio intersticial conduzindo-o 
ao sangue (JUNQUEIRA, 2013).

O  U S O  D O  TA P I N G 
C O M O  R E C U R S O 

N O  P R É ,  T R A N S  E 
P Ó S  O P E R AT Ó R I O  E 
P R O C E D I M E N T O S 

M I N I M A M E N T E 
I N V A S I V O S      

 •   DAILYS BERGESCH   •
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D r e n a g e m 
P r o l o n g a d a  c o m 
o  u s o  d e  Ta p i n g : 

B a n d a g e n s 
t e r a p ê u t i c a s 

a d e s i va s





40

 Algumas ligações linfogênicas pou-
co consideradas, a princípio, tornam-se 
importantes em caso de obstruções e 
são denominadas anastomoses, vias 
secundárias que se dilatam em situa-
ções patológicas. Por essa razão, tor-
nando-se funcionais e são considera-
das vias acessórias (LANGE, 2012).

Desenvolvida por Joseph C. Komp 
a bandagem elástica teve sua patente 
de registro emitida em 11 de agosto 
de 1970 como Adhesive Tape Pro-
ducts (Patente USPTO nº 3523859). É 
composta por tecido de algodão, fi os 
fi nos de elastano e possui uma cama-
da de cianocrilato médico distribuída 
na forma de “S” que lhe confere pro-
priedades específi cas (KOMP, 1970).

A bandagem terapêutica elástica, 
conhecida como elástico cinesiológi-
co, devido sua elasticidade no sentido 
longitudinal, pode atingir até 140% do 
comprimento original, dependendo 
da marca utilizada. Não contem látex 
e sim fi nos fi os de elastano, sendo a 
prova d’água o que faz com que haja 
total movimentação articular. Permite 
e auxilia o fluxo linfático, estando fi xa-
da no local por até 10 dias (PERRIN, 
2012; KEIL, 2012).

A relação entre a tensão e os efeitos 
fi siológicos é bem defi nida e a maior 
parte da aplicações utilizam tensões 
abaixo de 50%, distribuídas de forma 
que quanto maior a tensão maior o 
efeito mecânico e quanto menor a ten-
são maior o efeito sensitivo provocado. 
A colocação da bandagem é realizada 
por dois pontos fi xos ou chamados de 
âncoras, sem tensão (0%) e zonas te-
rapêuticas, devendo receber tensão de 
acordo com o objetivo e indicação do 
tratamento (LEMOS, 2013).

Uma das principais características dos capilares linfáticos é serem formados 
por uma única camada de endotélio em formato saco. Por serem fi nos e despro-
vidos de aberturas terminais, foram nominados em acordo com sua forma em 
“dedos de luva”. São, ainda, compostos por uma camada de lâminas basais des-
continuadas, ancorada fi rmemente ao tecido conjuntivo pelos fi lamentos de an-
coragem e composta de numerosas microfi brilas elásticas (JUNQUEIRA, 2013). 

                                          Fonte FÖLDI, 2012

Existe uma considerável diferença nos vasos linfáticos iniciais em relação 
aos capilares sanguíneos. A principal é a sobreposição das células endoteliais 
que se fazem na forma de “telhas” e, por este motivo, são denominadas escamas 
móveis, devido esta mobilidade e sobreposição. Com isso é possível, em função 
dos já citados fi lamentos de ancoragem, se fi xarem ao tecido conjuntivo, sendo 
que a camada externa dos vasos é formada exclusivamente por tecido conjunti-
vo frouxo (FÖLDI, 2012).

O entumescimento causado por um 
acúmulo de líquidos, gera um aumento 
da pressão tissular alongando o tecido 

e, desta maneira, há tracionamento e au-
mento de tensão dos fi lamentos de anco-

ragem (fi lamentos de Casley – Smith), que 
possuem cerca de 50 a 100nm de espessura. 
Estas estruturas trazem para cima as escamas 
móveis dos iniciais capilares. Estas fendas 
abertas, conhecidas como válvulas de entrada, 
tornando-se canais largos e abertos, cuja pres-

são é inferior a pressão tissular, o que resulta na 
captação de líquido tissular (HERPERTZ, 2006; 

FÖLDI, 2012; LANGE, 2012).
Estima-se que há cerca de 5 a 10.000mm³ de 

fendas na rede linfática inicial da pele. São estas 
fendas que farão a comunicação entre os linfáticos 

iniciais e o interstício, através do qual todo líquido ex-
cedente e substâncias entrarão no sistema linfático. 
Existem numerosos linfáticos na pele e mucosas, carac-
terística importante, pois através da pele que penetram 

os microorganismos (HERPERTZ, 2006).
O sistema linfático é dividido em vários seg-

mentos como os troncos intestinais, lombares, 
broncomediastinais, subclávios, jugulares e descendente 
intercostal e ductos, como o ducto linfático direito e ducto 

torácico, além da cisterna do Quilo, descrita por Jean 
Pequet em 1647, denominada por alguns auto-
res como “Cisterna de Pequet” (LANGE, 2012). 
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A função linfática do Taping provoca uma elevação que gera circunvoluções 
da pele, promovendo trações e tensões dos fi lamentos de ancoragem, que ge-
ram abertura das fendas dos linfáticos inicias. Isso aumenta a captação dos exu-
datos e dos líquidos instersticiais, cuja pressão de 1 mmHg de diferença entre 
o lado externo e interno do vasos linfáticos se altera com esta elevação, promo-
vendo uma captação proteica (STOCKHEIMER, 2006; MONSTERLEET, 2011).

Esta pressão negativa gerada pelo tracionamento dos fi lamentos de ancora-
gem de acordo com a movimentação cotidiana do indivíduo, diminui ou elimina 
as restrições circulatórias com um efeito 24 horas de drenagem linfática. Indica-
da especialmente para extase venosa, pois este afrouxamento do tecido conjun-
tivo provocado na área terapêutica pelo Taping, resulta na estimulação da  lin-
fangiomotricidade. Como resultado, gera menor pressão do tecido subjacente a 
zona terapêutica e, consequentemente, diminuição da dor (WITTLINGER, 2013).

 
Esta ação dos mecanoreceptores inclui as sensações exteroreceptivas de 

vibração, tato, pressão verifi cados pelos mesmos mecanoreceptores, mas com 
sensações diferentes. Quanto aos mecanoreceptores são 6 os elementos cons-
tituintes: discos de Merkel responsáveis por pressões contínuas, Corpúsculos 
de Meissner, responsáveis pelos movimentos de objetos leves sobre a pele e 
de adaptação rápida, terminações de Ruffi ni, que geram estímulos contínuos de 
deformação da pele e dos tecidos profundos, corpúsculos de Paccini que são es-
timulados por movimentos rápidos. Esse último é considerado um dos principais 
no trabalho com Taping (MORINI, 2015).

Outro componente do processo álgico são os precursores inflamatórios e 
também a compressão dos nociceptores causados pelo edema, o que requer 
uma descompressão destes receptores. Isso pode ser resolvido com a criação 
de espaços ocasionados pelas circunvoluções da epiderme e da derme imedia-
tamente abaixo da bandagem adesivada (LEMOS, 2013).

Sendo assim, e como mostram outros tantos artigos científi cos publicados, 
observa-se a utilidade para nós esteticistas do uso do Taping após procedimen-
tos estéticos que tenham indicação do uso de drenagem, uma vez que a banda-
gem fi ca adesivada de 3 a 5 dias.
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O NOVO “IT” INGREDIENTE DO MOMENTO É A 
MARIJUANA! A recente legalização da maconha 
em diferentes lugares do mundo se tornou um dos 
mais criativos e lucrativos business do planeta. 
E, acredite, essa tendência chegou com força ao 

universo da beleza! Novas (e pequenas) labels descobriram os 
benefícios do óleo de CBD (canabidiol), ingrediente que não te 
deixa high e do cânhamo.

Os benefícios terapêuticos da maconha já são conhecidos há 
alguns anos: amenizar crises epiléticas, auxiliar nos tratamentos 
de pacientes com câncer e aliviar a dor de pessoas com enxaqueca 
severa são alguns deles. Agora, as pesquisas mostraram que o 

óleo extraído da planta também tem alto efeito antioxidante e 
anti-inflamatório – tornando-a uma excelente candidata para ser 
o ativo do futuro nos cremes de cuidados com a pele.

A cannabis, como a maconha é cientifi camente conhecida, 
possui variedades com diferentes concentrações de 
canabidioides, substâncias semelhantes à endorfina e 
que provocam uma sensação de bem-estar no sistema 
nervoso humano. Os dois tipos mais conhecidos são o THC 
(tetrahidrocanabiol), responsável pelo efeito psicoativo da 
maconha, e o CBD (canabidiol), substância com alto poder 
anti-inflamatório e antioxidante e, por isso mesmo, mais usada 
nos medicamentos e cosméticos.  

Especial Taping
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A NOVIDADE DO MOMENTO PARA COSMÉTICOS: MACONHA COMO PRINCIPIO ATIVO...

Nos EUA e na Europa, onde o consumo 
desses produtos são liberados, cremes com 
CBD em sua composição têm sido usados 
para tratar desde picadas de mosquito até 
alergias, acne e envelhecimento.

Já o cânhamo é uma variedade 
de cannabis que não causa efeitos 
psicoativos porque contém menos de 
0,3% de tetrahidrocanabinol (THC), limite 
permitido pra não te “dar barato”! Por isso, 
o ativo vem sendo usado com frequência 
em cosméticos e produtos medicinais. 
Lembrando que, nos Estados Unidos, em 20 
estados o uso medicinal já foi liberado. Em 
Washington e no Colorado o uso recreativo 
é liberado para maiores de 21 anos. 

E NO BRASIL?

Embora a legalização da maconha 
já seja realidade em diversos países 
do mundo, o Brasil ainda está longe de 
chegar a um consenso. De acordo com 
a Anvisa, a Portaria nº 344/98 proíbe 
qualquer produto derivado da cannabis 
no Brasil. A única exceção é a venda de 
medicamentos que sejam registrados 
no órgão e possuam no máximo 30 mg 
de THC por ml e 30 mg de CBD por ml – 
o que não inclui os cosméticos. O uso 
de derivados da cannabis só pode ser 
feito no país após autorização prévia 
do governo. A discussão sobre o uso de 
substâncias derivadas da cannabis ainda 
é restrita a medicamentos e pesquisas.
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O óleo de canabidiol é conhecido 
pelos antioxidantes, gorduras ômegas e 
benefícios anti-inflamatórios. Tudo isso 
pode ser usado para melhorar a pele 
irritada, desidratada ou em processo 
de envelhecimento. O óleo não contém 
nenhuma substância psicoativa. 

Segundo a britânica Jennifer Hirsch, 
botânica especializada em beleza da 
The Body Shop Internacional, além dos 
ômegas 3, 6 e 9, o óleo da semente é 
especialmente bom para hidratar a pele 
ressecada. “Ele regula a produção de sebo 
e reduz a perda de água pela epiderme, 
funcionando como uma armadura e 
protegendo contra as agressões do meio 
ambiente”, explica. 

A maioria das linhas cosméticas 
(ainda não disponíveis no Brasil) possuem 
produtos como sabonetes, balm para os 
lábios e hidratantes.

O poder antioxidante do canabidiol 
é realmente alto e o uso está sendo 
voltado para o rejuvenescimento, para 
essas linhas de cosméticos. Entretanto, 
acredita-se, que é preciso mais estudos 
para comprovar os benefícios e seu 
verdadeiro potencial de efi cácia. 

Como pesquisadora e farmacêutica 
com conhecimento específi co na área 
cosmética, posso afirmar que o CBD 
realmente é potente, mas o resultado 
pode ser alcançado com outros 
produtos disponíveis no mercado, como 
o resveratrol, extraído da semente da 
uva, por exemplo. A cannabis é mais uma 
fonte de fi toativos e deve ser considerada 
na nossa saúde. Então, por conta da 
proibição da planta no Brasil, acredito que 
seja interessante analisar outras opções 
para fórmulas cosméticas.

Com a conversa sobre a legalização 
da maconha lá fora em alta e o potencial 
de vendas (estima-se que até 2020 
esse mercado atinja US$ 22 bilhões, 
aproximadamente R$ 80 bilhões, nos EUA), 
as marcas estão confi antes em investir
nesses ativos! 

BENEFÍCIOS DO ATIVO

Flores, folhas, talos e até raízes podem 
ser usados para extrair o CBD da cannabis. 
Algumas marcas de cosméticos, no 
entanto, optam por extrair o óleo da 
semente do cânhamo. 
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Sua busca incessante de divulgar o uso do Taping 
como mais uma ferramenta para ESTÉTICA, fez dela 
referência e concedeu a ela diferentes vertentes,o que 
deu a ela o carinhoso apelido de MISS TAPING.

Tudo isso se somou a uma carreira Internacional, 
com cursos frequentes na Europa, e o convite de ser 
International Instructor da empresa REA TAPE, com 
sede na Polônia e pra quem ela divulga o Taping Estético 
fora do Brasil. No Brasil a partir de 2019,seus curso 
são uma parceria com a Kinesiosportbrasil, empresa 
com produtos registrados e legalizados, o que ela 
preza incessantemente,para proteção e qualidade dos 
clientes,marca está estudada por ela  através de testes 

na engenharia de materiais. 

Inquieta, destemida, diferentona, dona de uma personalidade 
forte que não passa despercebida, e fora do padrão 
convencional do mundo estético, é definitivamente uma 
profissional da Estética, com Licenciatura em Ed.Física, 
Bacharelado em Estética, Acadêmica de Fisioterapia, Pós 

graduada em Estética e Cosmetologia, Mestre em Saúde e 
Desenvolvimento Humano e ainda possui um curso Técnico 
em Estética, sua formação está disponível na plataforma CNPq. 
Seu primeiro contato com Taping foi assistindo as Olimpíadas 
de Seul em ,1988 ,assunto que caiu no esquecimento, mas como 
tudo que marca uma vida ele retornou.

Em 2014 ela tomou contato novamente com a técnica através 
da Revista Vida Estética, e pelo desafio lançado por seus diretores 
Luiz Fernando Lomba e Rodrigo Lomba, para substituir uma 
profissional em um evento, iniciando suas pesquisas, de 
forma espantosa, e em 2015 iniciou de forma intensiva 
sua formação.

Com um foco muito bem definido de usar a ferramenta 
Taping em Estética, ela foi buscar as diferentes formações 
do uso da Bandagem Elástica Adesiva, tendo pra isso 
passado por cursos livres e as formações das escolas 
Japonesa, Alemã, Italiana, Espanhola, Portuguesa e 
Holandesa.

O transitar pelas diferentes escolas e se relacionar 
com os profissionais referencia do Brasil e do Mundo 
de forma harmoniosa fez dela uma profissional de 
mente aberta, até desenvolver uma metodologia 
de aplicação e ensino do TAPING ESTÉTICO 
denominada de DLETaping (Dermo Linfo Estetic 
Taping),que resultou na publicação de um livro e 
outro a caminho.

por Rodrigo Lomba

 •   DAILYS PIRES BERGESCH   •
 Mestre em Saúde e Desenvolvimento  Humano



“Profa. Dailys (Dadá) é referência em taping e 
me fez despertar o interesse em conhecer a técnica 

e seus benefícios.  Sou amigo e tive também a 
oportunidade de aprender com ela durante um 

dia todo sobre toda sua bagagem científica.  Seu 
diferencial é a comprovação e compartilhamento 

de conteúdo com máxima excelência!”
Prof. Felipe Abrahão
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“Fiz curso com a Daillys aqui em Curitiba-paraná e me apaixonei com 
a técnica e os resultados, ela é muito didática explica muito bem 
e tem todo um referencial científico, amei o curso e a prof°, a qual 
tenho gratidão!! “ 
Profª Adriana Arruda

“E um orgulho e uma honra te a Dailys como professora! Realizei o curso em 
Oporto (Portugal) e adore la técnica de Taping Estético é essencial em todos os 

tratamentos estéticos que faço para todos os meus pacientes que dá resultados 
visíveis em pouco tempo”. 

Joana Suarez Perez / Colômbia

“A Dailys e uma das profissionais que mais estudam e buscam bases 
científicas para aplicação do Taping em estética,além de vasta experiência 
clinica e formações diferentes.Foi uma honra fazer o prefácio do seu 
primeiro e único livro de Taping aplicado a estética no mundo.”
Mariana Negrão

Esta edição da REVISTA VIDA ESTÉTICA, contou com 
sua colaboração e com matérias, de profissionais que são 
sua referencia no TAPING ESTETICO,PELA SERIEDADE COM 
A QUAL TRABALHAM  A TÉCNICA, o que só mostra sua 
forma aberta e generosa de pensar o assunto.

“Bom falar sobre o curso de taping. Foi sensacional, aprendi sobre as 
aplicações, suas funcionalidades, sistema linfático e o melhor aprendi 
sobre a fita como ela se comporta. Atualmente eu uso em todos os meus 
atendimentos como terapia combinada. A Dada é fantástica, dedicada, 
inteligente, nao tem medo de passar o que sabe.” 
Junior Biomédico Campinas

Sendo, neste momento, a única Bacharel em Estética 
com Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano e 
que  realizou uma pesquisa clínica e de engenharia de 
materiais na área de Taping, seus cursos de formação 
possuem extensa carga horária e conteúdo aprofundado, 
alem de alto nível de exigência com alunos.

“Simplesmente um curso que encanta, pela técnica, competência e prazer ao 
ensinar que a Dailys tem”  Patrícia Engers Moreira/ Porto Alegre-RS
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5
COSMOBEAUTY

INDUMAX VULCAN ICE 
Monodoses Concentradas Clareadoras que atuam promovendo 
a redução das hipercromias de diferentes etiologias: melasmas, 
pós inflamatórias, fotoenvelhecimento, efélides e melanose senil. 

Composto por ingredien-
tes ativos que atuam em 
diversos estágios da for-
mação da melanina, atu-
ando eficazmente para 
o controle desordenado 
da síntese exacerbada do 
pigmento melânico.
Ativos: Ácido Tranexâmi-
co · Nopigmerin · TGP-2 
· Nano Resveratrol · 

Nanofactor C · Nano Retinol · EPS White · Algowhite.
SAC (11) 4196 - 1500
www.cosmobeauty.com.br

BIOAGE

“BIO-NANO C MOUSSE 30%
Com 30% de Vitamina C Pura 
Nanoencapsulada, a mous-
se age no clareamento, na 
síntese de colágeno – o que 
auxilia no efeito firmador-, 
e na uniformização, tendo 
como grande aliada a exclusiva 
Tecnologia Radiance Bright C, 
que potencializa em 20 vezes 
a ação da Vitamina C. Além 
dos ativos: Nanovetor Retinol, 
Nanovetor Vitamina C 30%, 
Epidermosil, Vitamina E.”

SAC 0800 020. 1739
www.bioage.com.br

6

1
MEDICAL SAN

O CRIODERMIS®
É um equipamento total-
mente diferenciado dos 
existentes do mercado, 
devido sua maior área de 
560 cm2, e com o for-
mato plano também conhecido 
como Criolipólise de placas. 
Auxiliando em uma melhor per-
formance no tratamento, com 
maior segurança e otimizando 
o tempo do profissional.

SAC (51) 3712- 1790
www.medicalsan.com.br

2 BLUMEDERME

HYDROLYZED COLLAGEN 
NANODERMO BLUMEDERME

O balsamo hydrolized collagen blumederme 
tem formula exclusiva inovadora que com-
bina nanotecnologia, colágeno hidrolisado, 
óleo de rícino e ácido lático, um hidratante 
com ação queratolítica (promove a quebra da 
queratina) ocorrendo uma melhor absorção 
do produto no local de aplicação; bactericida, 
umectante, nutritivo instantâneo não oclusi-
vo. O colágeno desempenha a força de unir e 
fortalecer os tecidos do corpo humano sendo 
a principal proteína estimulante do organismo 
e o componente mais importante da pele. 
E para completar essa maravilha tecnológica 
a blumederme não faz testes em animais, 
nossos produtos são 100 por cento naturais e 
orgânicos..

SAC (21) 97047 6331 •  (21) 97479 2555
www.blumedermecosmeticos.com.br/3

SAMANA

INDUCOL JATO DE PLASMA 
A Linha Inducol 
Jato de Plasma foi 
desenvolvida com 
ingredientes ativos 
que atuam em
profundidade para a 
redensificação dér-
mica, estimulando a 
síntese dos elemen-
tos de sustentação
tornando a pele 
coesa, firme e com 
tonalidade uniforme. Possui indicação especial para associa-
ção com o Jato de Plasma e sua versatilidade o torna efetivo
em outros procedimentos como: microagulhamento e 
eletroterapias.
KIT COMPOSTO POR 2 MONODOSES PARA CADA INDICA-
ÇÃO.

SAC 0800 883 0668
www.samana.com.br/

SAC (21) 97047 6331 •  (21) 97479 2555

BE BELLE

DERM DEEP C
3 Gostas e Pronto!

A magia começa a acontecer. 
O nosso sérum clareador possui 
tecnologia avançada, aliada à força 
natural da vitamina C, que propor-
ciona a exclusiva ação anti-aging, 
além de clarear e hidratar a pele de 
forma eficaz e ágil.
Parece que o Derm Deep C foi 
criado por mágicos, mas foram ne-
cessários anos para alcançarmos a 
composição perfeita e proporcionar 
resultados inéditos no mercado.
SAC (31) 99970 - 0228
www.bebellecosmeticos.com
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