
DR .  MARCOS  MINELLO

EQUIPAMENTO DE
ELETRO POR 50 REAIS
E MASSAGEADOR
POR 200 REAIS
Eletroacupuntura Auricular e

Massageador Mecânico



Eletroacupuntura Auricular
Para começar a adaptação do equipamento,

devemos procurar no Mercado Livre pelo

equipamento que está na foto pelo nome

Tens Fisioterapia (este equipamento custa, em

média, 30 reais) 
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Eletroacupuntura Auricular
O primeiro passo quando seu equipamento

chegar será desencapar a parte do fio que se

conecta ao eletrodo (eletrodo este que vem no

equipamento para ser aderido à pele do

paciente)
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Eletroacupuntura Auricular
A ponta desencapada do fio deve ter, no mínimo,

2 cm para enroscarmos o fio usando a ponta dos

dedos para unir todos os filamentos de cobre e

depois dobrar o fio ao meio por duas vezes, desta

forma, o fio enrolado e dobrado ficará mais

volumoso e com cerca de 0,5 cm. Quando for

utilizar o equipamento, o terapeuta deverá

enrolar um pequeno pedaço de algodão 
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Eletroacupuntura Auricular
Quando for utilizar no paciente, o terapeuta deve

embeber o algodão que está preso na ponta do

fio com água ou com soro fisiológico, para que a

corrente elétrica terapêutica possa passar para a

orelha do paciente. Para fazer o estímulo de

sedação, deve ser utilizado o modo cupping por
20 minutos e para tonificar, deve-se utilizar o

modo manipulation por 10 minutos. Os algodões 

do eletrodo devem ser presos por um

esparadrapo grande Equipamento
de Eletro



Massageador
Mecânico

Com aproximadamente 200 reais,

vamos aprender a montar uma

ferramenta de movimento de grande

velocidade regulável que se encontra

no mercado por valores que variam de

4 mil a 2 mil reais



MASSAGEADOR MECÂNICO

1º) TICO-TICO
Comprar uma serra tico-tico

(recomendo da marca DEXTER,

por ter velocidade regulável e

encaixe rápido)

2º) SOLDA FRIA
Comprar uma massa de solda

fria (a marca mais conhecida é a

DUREPOXI, mas pode ser

utilizada uma marca similar) 

3º) BATEDOR DE

PORTA
Comprar um batedor de porta



MASSAGEADOR MECÂNICO
O primeiro passo após comprar todo o material é

preparar a ponta do massageador. Neste

momento, vamos juntar as duas partes do

Durepoxi e preencher o orifício do batedor com o

Durepoxi já pronto
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MASSAGEADOR MECÂNICO
Em seguida, devemos introduzir a serra de corte

até o final do orifício da bola do batedor de porta

(deixe Durepoxi sobrando para ajudar a fixar

melhor a bola na serra, como na imagem ao

lado).
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MASSAGEADOR MECÂNICO
Seu massageador mecânico está pronto, basta

utilizá-lo sobre as regiões onde tem tensões e

pontos-gatilho. Me conta depois os resultados!
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Contatos

ASSISTA A AULA DESTE E-BOOK

FACEBOOK

WHATSAPP

YOUTUBE.COM/C/MARCOSMINELLO

FACEBOOK.COM/DRMARCOSMINELLO

21 99506 2220


