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RESUMO 

  

Este trabalho traz um protocolo de pontos de Auriculoterapia, área de microssistemas da 

Acupuntura chinesa, e visa mostrar de uma forma específica a analgesia de dor muscular na 

disfunção temporomandibular, são 5 casos acompanhados por 10 sessões, durante sessões de 

consulta odontológica. Sendo pacientes entre 5 e 25 anos, dentre eles  apresentavam dores 

musculares relacionadas à articulação temporomandibular, Todos os casos apresentaram 100% 

de analgesia, sendo 1 na primeira sessão, 3 a partir da 5 sessão  e 1 na 8 sessão. 

Palavras Chaves: Articulação Temporomandibular, ATM, DTM, Auriculoterapia, Dor 

Muscular Facial, Acupuntura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents a protocol point of Auriculotherapy , Microsystems area of Chinese 

Acupuncture, and aims to show in a specific way muscle pain analgesia in Temporomandibular 

dysfunction, There are 5 cases followed by 10 sessions during dental consultation sessions . As 

patients between 5 and 25 years, among them had muscle pain related to TMJ. 

All cases showed 100 % analgesia , 1 in the first session, from 3 to 5 session and 1 in 8 session. 

Key Words: Temporomandibular joint, TMJ, TMD, Auricular , Facial Muscle Pain, 

Acupuncture 
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1 INTRODUÇÂO 

 

 A disfunção temporomandibular é um problema que acomete cerca de 12 % da 

população. Quando se pensa em dor de cabeça, a causa é de n fatores que possivelmente pode 

estar com a sua etiologia referente á disfunção temporomandibular. Outras áreas que se 

manifestam na cabeça, como a olftamologia, otorrinolaringologia, neurologia e a odontologia, 

temos muitos tecidos e estruturas que podem apresentar problemas fisiológicos acarretando a 

dor. Por isso a cabeça, área tão acometida de dor, sendo cerca de 80% da população apresentam 

dor ou algum desconforto e lotam os consultórios médicos e odontológicos na busca de um 

alivio. (BARRETO , 2012)          

 Na farmacologia existe vários medicamentos para analgesia, sendo que cada um tem sua 

especificidade, mas é de conhecimento público que analgésicos em geral, aliviam as dores de 

qualquer segmento físico.E o comercio livre de medicação esta num colapso, entre os vícios e o 

desespero de doentes com  tanta causa de suas enfermidades e falta de diagnostico preciso ao 

meio de um cotidiano mais ao caos que o soma ao desespero.(PEREIRA, 2008)  

 Em meio a tanto desencontro a nova onda é o tratamento alternativo onde os doentes em 

potencial buscam sanar suas dores. E nessa área encontramos a Acupuntura.   

 Sabe-se que o corpo, pela visão da medicina chinesa, é mapeado por redes de energia, 

conhecidas por meridianos ou canais e colaterais. Na cabeça se encontram a maioria desses 

canais. E na cabeça também, se apresenta um sistema de Acupuntura mais especifico, que se 

chama microsistema, na orelha, mais precisamente Auriculoterapia,Na cabeça, como no resto do 

corpo, temos vários tipos de tecidos que fazem a sua constituição física. A Cabeça pode ser 

dividida didaticamente em 2, sendo face e crânio, e nelas possuem ossos, músculos, ligamentos, 

nervos e muitas estruturas que podem ter alguma disfunção. No Crânio temos alem disso o 

próprio cérebro, com toda sua estrutura tecidual e na Face, alem de todas as estruturas listadas 

temos os dentes e toda parte muscular do inicio do aparelho estomatognático, com seus músculos 

e glândulas. Com tantas estruturas presentes numa simples parte do corpo as dores podem ser de 

inúmeros fatores que se inter-relacionam, mas dentre as dores mais comuns de cabeça, temos as 

dores musculares (OKESSON, 2009), com maior freqüência de apresentação nos consultórios 

medico-odontologicos.         

 Dor de cabeça é um tema muito estudado, na graduação de uma forma muita generalista, 

mas é na pós que se expõe de uma forma bem mais detalhista todos os tipos de causas e como 
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tratar cada uma delas. São cursos de extensão na área de odontologia e medicina, sendo que cada 

uma vai desenrolar os seus pontos específicos, mas precisamente de dor causada por distúrbio 

temporomandibular, que se estuda uma alternativa ao tratamento medicamentoso frente á uma 

dor tão comum que se extrapola aos consultórios, trazendo desespero ao paciente no alivio, pois 

alem de dor é mais comum um leve desconforto que acompanha o individuo por anos, causando 

não mais somente uma dor física e sim distúrbios emocionais.    

 Nessa mão encontramos a Acupuntura que visa o equilíbrio energético e geral do 

individuo, aliando o equilíbrio do físico e emocional. Como relatam os autores consultados nesse 

trabalho de conclusão de curso.       

 Pensamos hoje não mais numa alternativa ao tratamento e sim num complemento, pois 

não queremos remover os medicamentos do contexto de tratamentos e sim aliar sua 

administração no contexto de equilíbrio de doses e efeito esperado, pois as dores de inúmeras 

causas tem seus sintomas e efeitos de melhora frente aos medicamentos, conturbados, quando o 

emocional do paciente esta alterado.        

 A Acupuntura visa equilibrar esse sistema, sistema energético que passa por todos corpo 

se distribuindo em meridianos que passam também na cabeça, e em cada local tem sua energia 

relacionada com o resto do corpo. (OLIVA, 2000) 

Dentro da Acupuntura também, existem várias técnicas de analgesia, sempre no intuito de 

equilíbrio energético, visto que para a medicina chinesa, dor é uma "paralisação" da circulação 

de energia. (CERATO, 2008)        

 Tem muito campo ainda de estudo, para a analgesia de um aspecto alopático bem como 

alternativo sendo que dentre esses os estudos ainda não são conclusivos, por isso o debate ainda 

grande. A terapia alternativa coloca a importância do emocional e energético que é de difícil 

mensuração. Ficando apenas com relatos empíricos dos pacientes que receberam o tratamento. 

(ONETTA, 2005)          

 Um tema bem interessante para se aprofundar e para se modernizar, pois os 

medicamentos não conseguem e na verdade nunca conseguiram trazer um total alivio nas dores 

do mundo e hoje o ser humano quer resposta e soluções, fazendo que todos os campos da 

medicina, farmacologia, psicologia estudem e desenvolvam sistemas que o aliviem de forma 

satisfatória, e desta forma fazendo os cursos de pós se expandirem.(BARRETO,2012) 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Para a realização deste trabalho a base de estudos foi feito o acompanhamento de 5 

casos,de pacientes onde foi diagnosticado através de radiografia panorâmica a ausência de 

comprometimentos estruturais da articulação Temporomandibular em nível ósseo e articular. 

 Não foi feito estudo de eletromiografia para se detectar algum distúrbio musculoneuronal 

que tenha sido causa de dores relatadas dos pacientes acompanhados. O único método de 

diagnostico muscular foi à palpação dos músculos da mastigação intraoral e extraoral.  

 Todos os pacientes foram selecionados com o intuito de serem alvos de pesquisa 

científica, sendo que foram feitas todas as manobras legais para que esse trabalho fosse 

executado.           

 Os pacientes do trabalho foram instruídos que a técnica empregada seria uma alternativa 

ao tratamento proposto normalmente, no caso: placa miorrelaxante.   

 O tratamento de placa miorrelaxante seria de 6 meses com uso diário ao dormir, sendo 

feito ajuste oclusal a cada 15 dias durante o primeiros 2 meses e acompanhamento mensal nos 4 

meses posteriores.          

 Como alternativa de tratamento e como alvo de estudo , os pacientes foram instruídos que 

comparecessem ao consultório semanalmente por 10 sessões, para aplicação da técnica de 

Acupuntura e que fossem feita todas as orientações do tratamento para a efetividade e controle 

do trabalho.           

 Foram selecionados 5 pacientes, que estavam com a mesma queixa diagnostica, sendo 

bruxismo noturno ( relatado por companheiros de quarto, pois não foi feito exame de 

polisonografia para diagnostico de bruxismo) e dor muscular durante o dia todo e principalmente 

á mastigação e palpação.         

 Dentre os pacientes, todos de sexo feminino e com  idade entre 5 e 25 anos. Sendo 1 

paciente de 5 anos, com alterações emocionais confirmadas por diagnostico de um  psicólogo, e 

encaminhada para dentista por causa de bruxismo acentuado, 2 pacientes de idade de 15 e 17 

anos que apresentavam dores musculares a palpação e a mastigação , mas não relacionavam 

bruxismo noturno detectável, mas relatavam aperta mento dentário e que ao acordar dor na 

lateral da cabeça ( região dos feixes musculares do músculo temporal) típico de bruxismo 

noturno, as 2 pacientes apresentavam nervosismo e ansiedade relacionados com problemas 

escolares e de concurso universitário, e as ultimas 2 pacientes de idade de 22 e 25 anos que 
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apresentavam os mesmos quadros de dor, já relatavam um certo bruxismo noturno detectado por 

companheiro de quarto e no aspecto emocionais se encontravam com problemas familiares ou de 

emprego.           

 Foi proposta a técnica de Acupuntura de microssistema de auriculoterapia, pela facilidade 

de acesso, rapidez e por aspecto psicológicos onde 3 das pacientes tinham medo de agulhas. 

O Material Utilizado para esta pesquisa foi: 

 Palpador Metálico para a Detecção de Pontos Auriculares(Técnica da Dr. Huang 

Lin Chun) 

 Semente de Vacaria 

 Esparadrapo Micropore 

 Algodão Hidrófilo 

 Álcool 70% 

 

 

 Foram realizadas 10 sessões, mesmo com a ausência de dor ao longo do tratamento. Os 

pacientes foram instruídos a estimular as sementes ao longo do dia na semana e retirar 2 dias 

antes da próxima consulta, que eram a cada 7 dias.      

 Nesse trabalho foi proposto um protocolo de 6 pontos além da sangria, que eram feitos, 

sem  alteração nas 10 sessões, bilateralmente. Ponto de área correspondente de maxila e 

mandíbula, área de neurastenia, ansiedade e Shenmen, alem do ponto de Zhang fu Fígado. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3 PROBLEMÁTICA 

 

 A Disfunção temporomandibular é definida por qualquer disfunção ou desarranjo que 

possa impossibilitar o mecanismo fisiológico da articulação temporomandibular, acompanhado 

ou não de dor. (Siqueira, 2008)        

 A articulação temporomandibular é uma articulação que localiza-se na cabeça 

bilateralmente, na altura das orelhas.Relaciona esqueleticamente, o ossos da cabeça e da face, 

sendo o osso temporal da cabeça e a mandíbula, da face. (Madeira, 1995)   

 Os ossos da cabeça são de origem embrionária chamada intramembranosa, onde sua 

estrutura sofre alterações morfológicas de calcificação na presença de forças excessivas e 

disfunções , como hábitos e para funções. (Madeira, 1995) 

Os ossos da face são de origem endocondral, que frente á forças excessivas ou disfunção 

respondem com reabsorção. ( Madeira,1995)      

 Além dos ossos , essa articulação é formada também por músculos, ligamentos e 

componentes articulares, como cápsula articular, disco articular , membrana sinovial e líquido 

sinovial (Madeira, 1995)         

 Os principais músculos que movimentam essa articulação estão inseridos entre a cabeça e 

a face se inter-relacionando. São eles: temporal, masseter, pterigoideo lateral, pterigoideo 

medial. Existem outros músculos que também se relacionam com essa articulação, mas de uma 

forma secundária. São músculos que projeta a mandíbula para frente e para traz, e se relacionam 

com ossos hioide e clavícula. São eles: esternocleidomatoideo supra e infra hioides. ( Madeira, 

1995)            

 Os ligamentos que se relacionam com a articulação estão diretamente relacionado com a 

capsula, o disco articular e aos ossos, favorecendo a movimentação dos músculos envolvidos. 

São eles: ligamento estilo mandibular, esfenomandibular, e o ligamento que se insere ao disco 

através do músculo pterigoideo lateral. (Siqueira, 2002).     

 Dentre as disfunções nessa articulação, existem aquelas que estão relacionadas aos 

músculos, aos ossos, a própria estrutura articular, ou todas as estruturas envolvidas. E as causas 

dessas disfunções são de origem interna, no caso de para funções, degenerativos e tumores, ou de 

causa externa, como traumas. (Siqueira, 2002) 
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 Outras disfunções na área da ATM estão relacionadas á parte nervosa, como neuralgias, 

mas nesse trabalho não iremos abortar esse aspecto.     

 As para funções são  as maiores causas de disfunções na ATM, relacionadas ou não pela 

oclusão. Essas para funções podem levar a uma degeneração dos tecidos da articulação e 

sobrecarregam a força muscular. (Siqueira-2002).      

 O que mais se encontra nos consultórios, são dores de cabeça relacionada á ATM. Os 

pacientes chegam ao nossos consultórios com histórico de diagnósticos confusos, de colegas 

olftamologista, otorrinolaringologista e neurologistas, mostrando uma dor crônica que 

geralmente estão em nível central, onde uma simples analgésico já não surta efeito desejado.  

(Siqueira -2007)           

 As causas das para funções são relacionadas com aspecto emocional do indivíduo. 

(Siqueira, 2002)         

 Aspectos psicológicos relacionados ao meio de vida do paciente , levando ao individuo 

ao stress, são causas de para funções como o aperto dental ou bruxismo que leva á degenerações 

nas estruturas da ATM e conseqüente dores. (Siqueira -2004)     

 Existem fatores intrínsecos ao indivíduo que podem colaborar para que uma parafunção 

cause degenerações, como a hipermobilidade articular e a osteoporose. ( Solberg -1999) 

 A disfunção de ATM dolorosa deve ser considerada um grave sofrimento ao paciente, 

pois se encontra  na área facial, uma área primaria de sobrevivência do ser humano, agravando  a 

dor no aspecto psicossomático. Causando dificuldade de relacionamento e alimentação. (Okeson 

- 2003)             

 Quando essas estruturas são acometidas por dor ou disfunção a qualidade de vida pode se 

reduzir enormemente (Okeson- 2003)      

 Alterações mentais no complexo entre tálamo, córtex, hipotálamo e estruturas límbicas 

podem desencadear hábitos para funcionais, alterações na função nervosa que comandam a ATM 

e dores que levam a disfunções e degenerações irreversíveis. ( Okeson - 2003)  

 Dentre as alterações mentais destacam-se : alterações de temperamento como depressão,  

transtorno bipolar, ansiedade entre outras, que desencadeiam dores crônicas potencializando em 

nível físico e emocional a disfunção de ATM. (Okeson - 20023)    

 Alguns pacientes apresentam aspectos psicológicos deturpados, onde além de dores 

crônicas relacionadas á ATM mostram  sentimentos que não os deixam se amenizar , dentre elas: 

prazer masoquista de dor ( individuo facilita ter a dor), dor física como punição e dor como 

defesa psicológica ( consegue atenção de familiares e meio ambiente). Esses pacientes acabam 



7 
 

deteriorando a qualidade de vida de si mesmos como, por exemplo, o doente que se recusa a 

trabalhar em função de dor ou se vinga de familiares, manipulando-os. (Siqueira - 2004). 

 Causas externas listam as colisões automotivas e agressões físicas, que danificam as 

estruturas acarretando seqüelas irreversíveis impossibilitando a função correta da ATM que por 

sua vez desencadeia dores crônicas á longo prazo. (Solberg - 1999) 

 

 

3.1 ACUPUNTURA: 

 

 A Medicina Chinesa é um valioso presente deixado pela cultura milenar chinesa a 

humanidade. De forma subjetiva e em forma de poemas, suas estrofes, nos orientam de forma 

lúdica o entendimento do ser humano com a natureza. Fatores ambientais e emocionais causam 

desequilíbrios sendo observados através de sinais e sintomas no ser humano. (Garcia - 2006)

 Na nova era das medicinas alternativas, a Medicina Chinesa invade com força a parte 

ocidental do mundo, despertando na sociedade uma consciência de prevenção e diminuição de 

deterioração do corpo. (Garcia -2006)       

 O Nacional Institute of Health Norte-Americano, reconheceu a eficácia da Acupuntura no 

tratamento de diversos estados clínicos, como dor, náuseas e entre outras patologias, e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a utilização da Acupuntura em 80 afecções ou 

condições clínicas, incluindo dor. (TEIXEIRA e FIGUEIRÓ, 2001). 

Alem da Acupuntura, vieram para o lado ocidental, manobras de massagem, técnicas de terapia 

com ervas, a fitoterapia, e toda cultura milenar, com intuito de autoconhecimento para 

tratamento e prevenção de doenças. (Garcia -2006)      

 Dentro das técnicas de Acupuntura destaca - se a Auriculoterapia, técnica difundida por 

Huang Li Chun, em mais de três décadas de acompanhamento clínico. Chamado de 

microssistema, a Auriculoterapia, se baseia nos conceitos da Medicina Chinesa, de Canais e 

Zang Fu e diagnostico de Pulso e Língua, para tratamento e prevenção de doenças como técnica 

substituta ou complementar á Acupuntura Sistêmica. (Garcia 2006)   

 A Acupuntura baseia-se em quatro teorias da MC: a teoria Yin-Yang, a teoria dos Zang-
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Fu (Órgãos-vísceras), a teoria dos Cinco Elementos ou Movimentos e a Teoria dos Canais. 

(Auteroche, 1992)         

 Desequilíbrios entre Yin - Yang de cada sistema dos cinco elementos causarão 

consequentemente desequilíbrios no sistema Zhang- Fu que se manifestarão em sinais e sintomas 

patológicos no individuo.         

 Frente á quadros de desequilíbrios internos ou externos no individuo a acupuntura usa 

como uma das formas de interação do interno e externo, o sistema de canais. Uma malha 

energética que circunda todo o corpo, através de canais e colaterais que se cruzam entre si 

ligando órgão e vísceras, do externo ao interno, correlacionando todo corpo,  causando seu 

equilíbrio e conseqüente alterações de melhora ou equilíbrio nos sintomas de doenças no 

individuo. (Macciocia - 2001)        

 Na MC a  disfunção de ATM tem uma explicação diferente da medicina ocidental, onde a 

região acometida pela disfunção, é regida por meridianos específicos (canais e colaterais), que 

quando em desequilíbrio podem apresentar dor e função alterada.    

 Os microssistemas são técnicas de acupuntura que se baseiam na ideia do corpo ter em 

cada área uma representação do todo, como um quadro holográfico do corpo todo. Como no 

abdome, na mão e descrito nesse trabalho, a orelha.      

 A orelha se localiza na região da ATM, na orelha que Nei Jing, em seus postulados de 

acupuntura, descreve a estreita relação com canais e colaterais do restante do corpo, além de 

Tendino-Musculares. "O qi e Xue dos doze canais regulares e os trezentos colaterais, ascendem 

em direção a face e correm em direção ás aberturas. A outra parte do QI corre em direção da 

orelha para audição”...” e no livro de Ling Shu, no capítulo de canais e vasos refere: “ o canal 

Tai Yang da mão possui um ramo que entra no centro do ouvido, o canal Shao Yang da mão tem 

um ramo que penetra na parte posterior do ouvido, logo ascende para sair pelo angulo superior 

da orelha e outro ramo, desde a parte posterior da orelha, penetra em direção ao centro do 

ouvido, para logo sair em direção a parte anterior do pavilhão auricular.    

 O canal Shao Yang do pé possui um ramo que penetra no centro do ouvido para sair pela 

parte anterior do pavilhão auricular: o canal distinto Yang Ming da mão, penetra no ouvido e se 

reúne no Zong Mai, o canal Yang Ming do pé ascende ate uma parte anterior do pavilhão 

auricular: o canal Tai Yang do pé possui um ramo que vai desde o vertex até o angulo superior 

da orelha No mesmo capítulo do livro de Ling Shu também cita: "os canais tendino musculares 

do Yang Ming do pé, o Tai yang da mão e o Shao Yang da mão, tem uma estreita relação com 

pavilhão da orelha. (Garcia- 2006)         
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 No final da dinastia Qin, um médico da província de Shang X, chamado Sun San Ye que 

deixou um tratado de auriculoterapia onde dizia que: "no lóbulo da orelha trata-se a epilepsia, as 

cefaléias, fortalece o coração e a mente” (Garcia -2006), se baseando nisso a escolha dessa 

técnica para disfunções temporomandibulares que são consideradas cefaléias. 
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4 RESULTADOS: 

4.1 paciente 1:  

5 anos 

Queixa: dor de cabeça, sono conturbado, ranger de dentes dormindo, transtorno psicológico 

causado por problemas familiares diagnosticado por psicólogo 

Tempo: 15 dias 

Língua : Vermelha, Úmida 

Pulso: Rápido, Superficial 

Resultados: na primeira sessão houve supressão de sintomas, na segunda sessão foi detectado 

melhoria de sintomas psicológicos. 

 

4.2 paciente 2: 

15 anos 

Queixa: dor de cabeça, dor a palpação na região da ATM, apertamento noturno e dor ao acordar, 

relaciona com problemas estudantil, causando nervosismo e ansiedade 

Tempo: 3 meses 

Língua: Edemaciada, Marca de Dentes, Ponta Vermelha e Saburra tendendo a amarela 

Pulso: Forte, Escorregadio 

Resultados: na primeira sessão já teve diminuição dos sintomas, mas na 5 sessão onde houve 

total ausência de dor. Relatou melhora no aspecto psicológico 
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4.3 paciente 3: 

17 anos 

Queixa: dor de cabeça, dor a palpação na região da ATM, apertamento noturno e dor ao acordar, 

relaciona com problemas estudantis (vestibular), causando nervosismo e ansiedade 

Tempo: 6 meses 

Língua: Edemaciada, Marca de Dentes, Ponta Vermelha e Saburra tendendo a Amarela 

Pulso: Forte, Escorregadio 

Resultados: na primeira sessão já teve diminuição dos sintomas, mas na 5 sessão onde houve 

total ausência de dor. Relatou melhora no aspecto psicológico 

 

4.4 paciente 4: 

22 anos 

Queixa: dor de cabeça, dor a palpação na região da ATM, bruxismo noturno, relatado por 

companheiro de quarto e dor ao acordar, relaciona com problemas familiares, causando 

nervosismo e ansiedade 

Tempo: 8 meses 

Língua: Edemaciada, Marca de Dentes, Ponta Vermelha e Saburra tendendo a Amarela, Fissura 

central e seca 

Pulso:Curto, Afundado, Escorregadio 
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Resultados: na primeira sessão já teve diminuição dos sintomas, mas na 5 sessão onde houve 

total ausência de dor. Relatou melhora no aspecto psicológico 

 

4.5 paciente 5: 

25 anos 

Queixa: dor de cabeça, dor a palpação na região da ATM,bruxismo noturno, relatado por 

companheiro de quarto  e dor ao acordar, relaciona com problemas no trabalho, causando 

nervosismo e ansiedade, raiva 

Tempo: 2 anos 

Língua: Seca, Vermelha, Saburra Amarela no fundo 

Pulso: Forte, em Corda 

Resultados: na primeira sessão , não teve diminuição dos sintomas ,na segunda e terceira sessão 

começou a perceber melhora, paciente fazia uso de analgésicos mesmo com a terapia auricular, 

mas na 5 sessão começou a diminuir a dose do medicamento, somente fazendo o uso quando era 

" insuportável", a partir da 8 sessão  onde houve total ausência de dor. Relatou melhora no 

aspecto psicológico e aceitou o encaminhamento para terapia psicológica. 
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5. DISCUSSÃO 

 Dentre as disfunções de articulação temporomandibular, as dores musculares são as mais 

comuns, pois são desencadeadas por para funções e alterações emocionais. (SIQUEIRA, 2012)

 Não podemos esquecer de alterações congênitas que podem ter sintomas na ATM, como 

artroses e osteoporose, mas que também apresentam a dor muscular como um efeito secundário .

 Causas externas ou de destruição de tecidos, como no caso de neoplasias, são corrigidos 

cirurgicamente, mas também apresentam como efeitos secundários, dores crônicas na estrutura 

da ATM e principalmente na musculatura. (Siqueira - 2001)    

 Em todos os casos onde a disfunção mostra a dor como sintoma principal a ação do 

profissional da odontologia, ou da área da cabeça e pescoço tende entrar com recursos 

medicamentosos, fisioterapeuticos e cirúrgicos. (Teixeira - 2001)    

 A dor muscular é a maior causa das dores relacionadas com a ATM,  e ela deve-se 

provavelmente de lesões musculares ( trauma, inflamação, isquemia, sobrecarga, disfunção) que 

traz ao tecido um dano e conseqüente liberação de substancias neuroativas, sensibilizando os 

nociceptores. Entre lesões de estimulo abrupto ou de formas repetitivas o tecido lesionado 

recebera a informação de inflamação que irá responder por dor. Quando o impulso é muito forte, 

pode ocorrer uma certa hiperestesia e após o episódio, ocorrer dores espontâneas, visto que foi 

alterado as fibras de origem ao sistema nervoso central.      

 Caso a recuperação tecidual não se complete satisfatoriamente ou mesmo o estimulo 

lesivo continue, as fibras musculares respondem com alterações no sistema neuroplástico, ou 

mesmo endurecimento de fibras musculares em contratura, ocasionando o ponto gatilho, 

hiperalgesia ou dores espontâneas difusas, de difícil diagnóstico. (Palla, 2004)  

 O tratamento para dores orofaciais consiste no diagnostico que pode ser sintomático ou 

causal. Onde o tratamento causal consiste na eliminação de fatores que causam a dor, desde que 

diagnosticada corretamente e no tratamento sintomático a analgesia é um fator predominante, 

diminuindo os sintomas, mas não eliminando a causa delas.     

 Nas disfunções de articulação temporomandibular de etiologia muito complexa, os 

fatores etiológicos são difíceis e de determinação incerta, a fisiopatologia é pouco clara, fatores 

da esfera psicossocial são geralmente o que causam a perpetuação do problema, e algumas 

patologias são incuráveis, escolhendo assim o tratamento sintomático.    

 Quando estamos frente á DTM com causa conhecida, ou com hipótese diagnóstica 

favorável os meios de tratamento que se faz uso são: de Fármacos, Fisioterapia, Cognitivo- 

Comportamental e Relaxamento, autocontrole, oclusal e placa miorrelaxante e cirúrgico. 
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(PALLA, 2004)          

 Nos diagnósticos desfavoráveis, onde a terapêutica empregada não surte efeito 

analgésico, outras formas alternativas são administradas, e a acupuntura entra no contexto,  

trazendo para os consultórios de   especialista em disfunções orofaciais o estudo de casos com o 

uso de acupuntura. (PORPORATTI, 2015)      

 Basicamente, como método de escolha, para a maioria dos pacientes que chegam em 

nossos consultórios com dor orofacial, relacionado com ATM, se indica placa de resina 

resistente, chamada placa miorrelaxante. Onde um anteparo resistente é colocado entre os arcos 

dentários do paciente, deixando a articulação semiaberta e os músculos envolvidos impedidos de 

sua contração total, forçando-os a relaxar, e assim causando sua desinflamação e consequente 

analgesia. (OKESON -2009)         

 Além do método Fisioterapeutico, que é a placa, pode também relacionar analgésicos de 

origem local, sendo que quando o paciente apresenta dores maiores de que 3 meses é 

considerada dor crônica, e a origem da dor não mais é somente local e sim central , visto que 

mesmo com o uso de placas, o paciente ainda refere dor de cabeça, nesses casos o uso de 

analgésicos de ação central é mais indicado, levando também ao uso de medicamentos de 

diminuição de ação neurológica como dopaminas e ansiolíticos. (ASH, 2001) 

 Devemos sempre ter em mente que os sintomas e suas complicações da ATM são de 

longo prazo, e se o paciente pudesse ter usado algum tipo de método de prevenção, o usos de 

medicamentos, placas e cirurgias poderiam ser evitadas.     

 Métodos de prevenção são considerados " alternativos" no contexto da medicina 

ocidental, e no caso desse trabalho, as técnicas da Medicina  Chinesa.   

 A Medicina Chinesa com todas as suas técnicas pode ser uma alternativa de tratamento 

de doenças como também podem ser complementos ao tratamento ocidental, dependendo do 

estagio em que o paciente se encontra.  Pensando nesse caso, exemplo  para analgesia de 

seqüelas de cirurgias, diminuição de doses de ansiolíticos, entre outras. (ASH, 2001) 

 Quando o paciente apresenta todas as estruturas da ATM intactas mas apresenta dor, 

podemos entender que está com dor muscular e a relacionamos com hábitos para funcionais e 

alterações emocionais.(SIQUEIRA, 2001)      

 Acompanhamentos com psicólogos, terapias em grupo, são atividades de prevenção e 

tratamento para alterações emocionais, que podem desencadear dores crônicas gerais e na ATM 

também. Com melhorias de transtornos psicóticos, o paciente com diminuição de ansiedade, 
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depressão ou mesmo sensação de stress tem diminuição de estímulos neuronais, diminuindo o 

bruxismo e conseqüente diminuição dor orofacial. (SIQUEIRA, 2007) 

 A Acupuntura consegue a total analgesia em dores agudas, e quando relacionada com os 

instrumentos da medicina ocidental, potencializam ou diminuem o tempo de tratamento. Na área 

da ATM existem vários estudos que comprovam a eficácia da acupuntura sistêmica. 

(PORPORATTI, 2015)         

 Na região da ATM passam vários Canais do sistema de Acupuntura, sendo eles o da 

Vesícula Biliar(Dan), do Triplo Aquecedor(San Jiao) e Intestino Delgado(XiaoChang) . 

Pensando na dor local, a estimulação de pontos desses Canais faz a energia se equilibrar trazendo 

analgesia. (YAMAMURA, 2010)        

 No sistema de microssistema de Acupuntura, a Aurículo tem sua efetividade, visto que a 

região da orelha fica próxima a ATM, além de holograficamente a região correspondente da 

ATM na orelha é de fácil acesso e de estimulação.Os pontos empregados nesse trabalho foram 

escolhidos de acordo com a literatura tradicional com adaptações ao caso descrito. 

 Pontos de zona correspondente de maxila e mandíbula: para artrite temporomandibular, 

extração dentaria, odontalgia. Pontos de aspecto emocional ansiedade e neurastenia. Pontos de 

analgesia: ShenMen. Pontos de Zang Fu que regem músculos e tendões e o ponto Fígado. ( 

YAMAMURA, 2010) 
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6 CONCLUSÃO: 

 Concluiu-se nesse trabalho que a Auriculoterapia para analgesia de dor de ATM 

relacionada á dor muscular e aspectos psicológicos foi de grande acessibilidade, aceitabilidade e 

eficácia. Todos os casos tiveram sucesso, mesmo o caso de dor crônica, sendo esse o que mais 

sessões precisou.          

 Conclui-se também que esse trabalho é somente uma amostra, mas são necessário outros 

estudos para melhor entendimento de fatores que o fizeram ser sucedido e quais fatores poderiam 

ter influenciado alem dos detectados no trabalho. 
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8.0 ANEXOS:  

8.1 Anexo 1: 
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8.2 ANEXO 2: 
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8.3 Anexo 3: Tabelas. 

 

 Pac 1 Pac 2 Pac 3 Pac 4 Pac 5 

idade 5 15 17 22 25 

Tempo 

com dor 
15 dias 3 meses 6 meses 8 meses 2 anos 

Numero 

de sessões 

para 

melhora 

total 

1 5 5 5 8 

Porcentag

em de 

ausência 

de dor 

100 100 100 100 100 

 


