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Sinopse:
A acupuntura é uma milenar técnica terapêutica de origem chinesa, e tem
se expandido a cada dia por diversos países do mundo. Constitui-se a
principal ramo da Medicina Tradicional Chinesa. O interesse por parte da
comunidade científica e da população em geral fez com que a acupuntura
se projetasse através de outros materiais, além das agulhas que deram
nome à raiz latina da palavra: ACUS = agulha e PUNCTURA = inserir. Este
livro foi idealizado com o objetivo de trazer contribuição a todos os
interessados em atualizar-se na área de acupuntura, em especial nos
processos de alívio da dor. O livro está divido em duas partes, discorrendo
sobre técnicas específicas de acupuntura e diversas aplicações clínicas. É
um livro direcionado tanto para a prática clínica quanto para pesquisas.
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A partir de novembro/2013 a versão eletrônica do livro está disponibilizada
gratuitamente na página da editora (http://www.omnipax.com.br) através de
acesso livre. A filosofia de acesso livre tem como objetivo fundamental a
universalização e democratização do acesso ao conhecimento científico,
com especial ênfase para pesquisas financiadas com recursos públicos.
Para os autores, esta é a maneira mais eficiente de dar ampla visibilidade
ao seu trabalho de pesquisa. Além da disponibilização permanente na
internet, a editora disponibliza uma pequena tiragem da versão impressa.

