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RESUMO 

SOUSA, Caroline Oliveira; MARTINS, Lynike Rodrigues de Oliveira. Om uso da 
acupuntura no tratamento odontológico de paciente portador do transtorno 
do espectro autista: relato de caso.  2019. 25 folhas. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Faculdade de Sete Lagoas- Facsete. 
Sete Lagoas, 2019.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como uma alteração de 
desenvolvimento que se manifesta nos primeiros meses de vida da criança, 
priorizando o sexo masculino. O tratamento odontológico em pacientes com TEA 
é desafiador devido à alta sensibilidade aos estímulos externos como barulhos 
diferentes, sons fortes e comportamentos inesperados. O paciente autista tem 
comportamento repetitivo e limitado, recusa em responder alguns comandos, o 
que dificulta a aderência ao tratamento odontológico devido ao medo e falta de 
profissionais capacitados.  Em casos graves, é utilizado anestesia geral em 
ambiente hospitalar para garantir a qualidade do atendimento. Em busca de 
terapias alternativas para melhorar a saúde bucal do paciente autista, controle 
da ansiedade, dor e demais sintomas relacionados ao tratamento odontológico, 
tem sido estudados práticas integrativas e complementares para auxiliar os 
profissionais e garantir qualidade no atendimento ao paciente.  Pesquisas 
comprovam que a acupuntura tem se mostrado eficaz como terapia 
complementar no tratamento odontológico. A acupuntura é uma técnica milenar 
da medicina tradicional chinesa, seus mecanismos de ação energética e 
propriedades analgésicas, ansiolíticas, miorrelaxantes e antiinflamatórias podem 
ser empregues em díspares circunstâncias no âmbito odontológico, atuando nas 
dores orofaciais em geral, distúrbios relacionados à ATM, controle da ansiedade, 
tratamento da xerostomia, analgesia em procedimentos, e pós cirúrgicos 
odontológicos. Com o intuito de aumentar o conhecimento e disseminação do 
tema, este relato de caso terá como objetivo apontar a aplicação e eficácia da 
técnica da acupuntura em pacientes portadores do transtorno do espectro 
autista, no tratamento odontológico, a fim de avaliar sua relevância. 

 

 

Palavras-chave: Adaptação. Estratégias. Tratamento odontológico. Autistas. 
Acupuntura.  Analgesia.  
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ABSTRACT 

SOUSA, Caroline Oliveira; MARTINS, Lynike Rodrigues de Oliveira. Om use of 
acupuncture in the dental treatment of patients with autism spectrum 
disorder: case report.. 2019. 25 sheets. Course Completion Work (Bachelor of 
Dentistry) – Faculdade de Sete Lagoas - Facsete. Sete Lagoas, 2019. 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) is defined as a developmental change that 
manifests itself in the first months of the child's life, prioritizing the male sex. 
Dental treatment in patients with ASD is challenging due to the high sensitivity to 
external stimuli such as different noises, loud sounds and unexpected behaviors. 
The autistic patient has repetitive and limited behavior, refusal to answer some 
commands, which makes it difficult to adhere to dental treatment due to fear and 
lack of trained professionals. In severe cases, general anesthesia is used in a 
hospital environment to guarantee quality of care. In search of alternative 
therapies to improve the oral health of the autistic patient, control of anxiety, pain 
and other symptoms related to dental treatment, integrative practices and 
complementary have been studied to help professionals and ensure quality in 
patient care. Research has shown that acupuncture has proven effective as a 
complementary therapy in dental treatment. Acupuncture is a millenary technique 
of traditional Chinese medicine, its mechanisms of energetic action and 
analgesic, anxiolytic, anti-inflammatory and myorelaxant properties can be 
employed in different odontological circumstances, acting in orofacial pain in 
general, disorders related to TMJ, anxiety control , treatment of xerostomia, 
analgesia in procedures, and dental surgical powders. With the purpose of 
knowledge and dissemination of the theme, the report will point out the 
application and efficacy of the acupuncture technique in patients with autism 
spectrum disorder, dental treatment, order to assess their relevance. 
 

Keywords:  Adaptation. Strategies. Dental treatment. Autistics. Acupuncture. 
Analgesia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Etimologicamente a palavra autismo tem origem grega “autos” que 

significa “próprio” ou “eu”, ou seja, um estado onde uma pessoa vive de forma 

incomum, absorvido em si próprio (MARQUES, 2000).  De acordo com o autor 

GARCIA (1997), o autismo não possui uma definição concreta por se tratar de 

uma síndrome comportamental caracterizada por uma série de distúrbios 

neurológicos, de socialização e comunicação. 

 Esta patologia foi identificada pela primeira vez em 1943 por um médico 

austríaco, Dr. Leo Kanner, que em seu estudo descreveu 11 casos de crianças 

que possuíam comportamentos diferenciados (ORRÚ, 2012, p. 19).  

ORRÚ, 2012 referenciou Kanner  para descrever os principais sintomas 

apresentados pelas crianças: Incapacidade para estabelecer relações com as 

pessoas, um vasto conjunto de atrasos e alterações na aquisição e no uso da 

linguagem e uma obsessão em manter o ambiente intacto, acompanhada da 

tendência a repetir uma sequência limitada de atividades ritualizadas. 

Já na década de 70, o autor Wing afirmou que os indivíduos portadores 

de autismo apresentaram três deficiências específicas, sendo elas: imaginação, 

socialização e comunicação. Estas características receberam o nome de “Tríade 

de Wing” (MELO, 2005).  

Para JORDAN (2000) essa tríade mostra se as crianças apresentam 

autismo ou não, já que “nenhuma dessas áreas, isoladamente e por si só, se 

pode assumir como reveladora de autismo”. 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V), o TEA (Transtorno do Espectro Autista) pode estar associado 

a outras perturbações como a hiperatividade, diminuição do nível de atenção, 

impulsividade, agressividade, autoagressão, instabilidade afetiva e de humor 

(MARQUES, 2000). 

O tratamento para autismo é realizado de acordo com sua classificação 

individual, pois cada caso pode apresentar características diferentes 

relacionadas à tríade de incapacidade. Existem três sistemas distintos de 

classificação: o Sistema de Classificação Estatístico através da avaliação de 

fatos observados por pais e professores; Sistema de Classificação Médico que 

avalia o comportamento anormal através de avaliação cerebral e genética; e o 
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Sistema de Classificação Comportamental que avalia o comportamento de forma 

precisa para determinar o diagnóstico individual (MELLO, 2005).  

De acordo com pesquisa realizada em 2018 pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos da América, constatou-se 

que uma (1) a cada cinquenta e nove (59) crianças é diagnosticada com um TEA  

após os 04 anos de idade, embora o autismo possa ser diagnosticado com 

confiança já aos 02 anos de idade, e as pesquisas continuam descrevendo a 

genética como causa principal, sendo que 31% das crianças com TEA têm 

deficiência intelectual,  25% a 44% têm escores de QI na faixa média acima da 

média. Quase 28% das crianças de 08 anos apresentam comportamentos 

autolesivos (bater a cabeça, morder o braço, coçar a pele). 

O tratamento odontológico em pacientes com TEA é desafiador devido 

à alta sensibilidade aos estímulos externos como barulhos diferentes, sons fortes 

e comportamentos ocasionais. O paciente pode apresentar comportamento 

repetitivo e limitado, recusa em responder alguns comandos, dificultando o 

atendimento.  Em casos graves, é utilizado o uso de anestesia geral em ambiente 

hospitalar para garantir a qualidade do atendimento ao paciente (SOUZA et al., 

2017). 

Em busca de terapias alternativas para melhorar a saúde bucal do 

paciente autista, controle da ansiedade, dor e demais sintomas relacionados ao 

tratamento odontológico, tem sido estudados técnicas alternativas para auxiliar 

os profissionais e garantir qualidade no atendimento ao paciente.  Pesquisas 

comprovam que a acupuntura tem se mostrado eficaz como prática  

complementar no tratamento odontológico (ANTÔNIO; MEJIA, 2015) 

Por meio da publicação da Portaria 071/2006, o Ministério da Saúde, 

aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

onde a Acupuntura se inclui (BRASIL, 2006). Sendo ela reconhecida na 

Odontologia através da Resolução CFO nº45/2008, como habilitação, e 

mediante Resolução CFO Nº160/2015, foi aprovada como especialidade, 

garantindo ao cirurgião-dentista exercer legalmente essa prática. 

Para a MTC (Medicina Tradicional Chinesa), a acupuntura, terapia com 

provável origem entre 2.000 a 3.000 anos A.C  tem função de regular a circulação 

da energia vital do corpo, denominada como Qi, através dos meridianos, que 

representam linhas imaginárias que atravessam todo o corpo unindo vísceras e 
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órgãos, em busca de harmonia entre corpo e mente.  É descrita como um método 

físico de estimulação de pontos específicos (acupontos), resultando em 

propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas, relaxantes e ativadoras da função 

imunológica (PEREIRA; SILVA; SANTOS, 2015). 

A acupuntura incita as defesas do paciente por meio de ativação de 

órgãos relacionados à imunidade, como o baço, medula óssea, nódulos linfáticos 

e timo, produzindo efeito sedante e homeostático, regularizando pressão arterial, 

frequências cardíaca e respiratória, além do efeito hemostático, prevenindo e 

equilibrando as funções relativas ao sangramento (FERREIRA et al., 2012). 

Segundo os autores MEIRELLES, GONÇALO e SOUSA (2009) o efeito 

analgésico utilizando acupuntura envolve a estimulação de nervos com limiar 

diferenciados e de pequeno diâmetro. Esses nervos conduzem mensagens à 

medula espinhal, ativando neurônios hipotálamo e do tronco cerebral, 

impulsionando mecanismos de opióides endógenos.  

O emprego da acupuntura como terapia complementar nos tratamentos 

odontológicos pode favorecer tanto o paciente quanto o profissional, pois reduz 

custos e amplia a segurança no atendimento clínico, considerando que uma das 

características desta terapia consiste em oferecer riscos e efeitos adversos 

mínimos decorrentes da sua aplicação (SILVA, 2001 apud GONÇALO 2010).  

É inegável a necessidade de que o cirurgião dentista observe o paciente 

com uma visão mais abrangente, com isso a procura por tratamentos alternativos 

tem aumentado na Odontologia, e a acupuntura destaca-se, sendo ela uma 

terapia milenar, da Medicina Tradicional Chinesa, a qual devido às suas 

propriedades, tem se apresentado como tratamento alternativo, integrativo e 

complementar mais utilizado e efetivo na Odontologia (PEREIRA et al., 2015). 

Desta forma a acupuntura pode ser aplicada no âmbito odontológico como 

meios de tratamentos para: DTM’s (Disfunções Temporomandibulares), 

reduzindo atividade dos músculos da mastigação, diminuindo dor e controlando 

ansiedade e estresse; tratamento do bruxismo; controle da ansiedade pré-

operatória; tratamento do hipofluxo salivar  e xerostomia; procedimentos em 

pacientes com necessidades especiais e pós-operatório cirúrgico,  favorecendo 

a homeostasia do sistema circulatório, auxiliando no controle do sangramento e 

diminuindo a necessidade de fármacos (PEREIRA et al., 2015) . 
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Diante de todos os fatos, justifica-se a necessidade de avaliar a 

aplicabilidade da técnica de acupuntura no tratamento odontológico de pacientes 

com TEA. Tendo em vista que o seu uso ajuda a controlar movimentos 

involuntários e ansiedade dos pacientes durante a consulta, além do efeito 

analgésico, que possibilita o conforto e qualidade do atendimento ao paciente 

autista.  

Portanto, este estudo tem como objetivo principal relatar um caso clínico 

e os resultados sobre a eficácia do uso da acupuntura como terapia alternativa 

no tratamento odontológico de pacientes com TEA, fazendo uma análise e 

associação dos benefícios e praticabilidade desta terapia no âmbito 

odontológico. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Relatar um caso clínico e os resultados sobre a eficácia do uso da 

acupuntura como terapia alternativa no tratamento odontológico de pacientes 

com TEA, fazendo uma análise e associação dos benefícios e praticabilidade 

desta terapia no âmbito odontológico através de uma revisão de literatura. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

-Identificar e descrever o perfil do paciente com TEA;  

 

-Destacar a indicação do uso da acupuntura no tratamento odontológico do 

paciente com TEA, mostrando seus benefícios; 

 

-Discorrer sobre percepção dos pacientes autistas quanto à anestesia e dor; 

 

-Discutir e avaliar a relevância da técnica da acupuntura para o paciente com 

TEA no âmbito odontológico. 
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3 RELATO CLÍNICO 

 

Paciente A.C.P., sexo masculino, 8 anos de idade, 37kg, faioderma, 

diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Grau 2. As  

características apresentadas pela criança, como movimentos ondulatórios de 

corpo e cabeça, sacudir as mãos quando estava nervosa e o atraso na fala, 

evidenciaram o diagnóstico. O mesmo faz uso contínuo de Risperidona e 

Depakene (sem relato da dosagem), medicamentos estes utilizados no 

tratamento dos distúrbios caracterizados por autismo. 

A criança iniciou acompanhamento odontológico na Clínica da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sete Lagoas, Minas 

Gerais em março de 2016. Segundo laudo da fonoaudióloga, apresentando má 

oclusão dentária e alterações fonéticas devido a hipofunção muscular da região 

orofacial. 

Segundo o prontuário odontológico, na primeira consulta, o exame físico 

mostrou atraso na fala e retardo mental. A mãe, ao ser questionada relatou os 

hábitos da criança de pular e repetir palavras, confirmando o diagnóstico de 

autismo.  

De acordo como o cronograma dos procedimentos realizados, nesta 

mesma data foi realizada a exodontia do dente 63.  

No retorno em abril de 2016, devido ao quadro clínico apresentado, de 

agitação e irritabilidade durante o procedimento foi aconselhado seu direcionado 

para Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na cidade de 

Sete Lagoas para continuidade do tratamento.  

Em setembro do mesmo ano ele retornou a Clínica da APAE para 

exodontia dos elementos 51 e 61.  Durante o procedimento, foi realizada 

anestesia local e o paciente permaneceu agitado e nervoso. 

 Após o tratamento o mesmo foi liberado. Posteriormente (fevereiro e 

abril de 2017) foram realizados acompanhamentos preventivos de profilaxia e 

aplicação tópica de flúor.   

Em fevereiro de 2019, o paciente voltou á clínica e se submeteu a mais 

uma exodontia, (dente 75) utilizando a acupuntura como recurso terapêutico 

complementar.  
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Paciente retornou á Clínica da APAE em março de 2019 com queixa de 

dor de dente. Ao realizar o exame clínico, o primeiro molar decíduo inferior direito 

(dente 84), devido a mobilidade grau 1 e relato de dor e desconforto durante a 

mastigação, teve a exodontia como tratamento de escolha. 

Devido ao quadro clínico de agitação e irritabilidade na história 

pregressa do paciente, foi avaliado e definido pelos profissionais o uso da técnica 

de acupuntura. De acordo com estudos realizados, o uso dessa técnica auxilia 

no controle da ansiedade e dor, além de diminuição do consumo de anestésicos, 

o que é especialmente válido principalmente por se tratar de uma criança. 

Para início do tratamento, foi realizada a escolha dos acupontos,  sendo 

selecionados neste caso clínico o acuponto  IG4 da mão para controle da dor, e 

para controle de ansiedade, o acuponto yintang entre as sobrancelhas.  

O primeiro acuponto selecionado IG4, conforme mostra Figura 1, é 

denominado o quarto ponto do meridiano do Intestino Grosso (IG), localizado no 

dorso da mão. Quando estimulado, ele tem a função de promover a analgesia 

nas afecções dolorosas na face e nos dentes. É um ponto de grande importância 

analgésica. 

 

   

Figura 1- Acuponto IG4 

Fonte: Autoria própria, 2019 

 

O segundo acuponto selecionado Yintang, ponto localizado entre as 

sobrancelhas, utilizado para diminuir o quadro de ansiedade, acalmar a mente, 

diminuir cefaléia, tonturas, além de auxiliar nos casos de distúrbios do sono. 
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Figura 2- Acuponto Yintang / Fonte: Autoria própria, 2019 

 

A estimulação dos acupontos  foi realizada através da inserção das 

agulhas, deixando-as inseridas  por 20 minutos. 

Após a execução da técnica para garantir a eficiência da prática, foi 

observada a ausência da agitação e a presença da analgesia frente a sondagem 

periodontal, podendo assim iniciar o procedimento. 

A técnica da exodontia se iniciou com a sindesmotomia ao redor do dente 

84. visando liberação das fibras gengivais para dar acesso ao ligamento 

periodontal. Após este procedimento foi realizado a avulsão via alvéolo do dente 

utilizando um fórceps infantil, conforme mostra Figura 3, seguido da remoção  

das agulhas dos acupontos. 

 

 

                                 

Figura 3- Exodontia do dente 84 / Fonte: Autoria própria, 2019 
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Figura 4- Dente 84                                                                 Fonte: Autoria própria, 2019 

 

 

Durante todo o procedimento não foi utilizado nenhuma outra técnica de 

anestesia local e o paciente manteve-se calmo e tranquilo, evidenciando a 

eficácia da acupuntura como recurso terapêutico de analgesia e controle de 

ansiedade em pacientes com diagnóstico de TEA, conforme relato clínico 

apresentado. 
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4 DISCUSSÃO 

 

De acordo Guilhardi, Romano, Bagaiolo, & Santos (2011) as alterações 

neurológicas causadas pelo TEA são responsáveis por distúrbios do 

desenvolvimento caracterizados pela dificuldade nas áreas de interação social, 

aprendizado, comunicação e capacidade de adaptação. Essas alterações 

podem ser percebidas na criança com idade muito precoce, em alguns casos 

antes dos três anos de idade. Para Cunha (2015, p. 23) “o uso atual da 

nomenclatura: Transtorno do Espectro Autista possibilita a abrangência de 

distintos níveis do transtorno, classificando-os de leve, moderado e severo”.  

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,  

(DSM-5, 2013) classifica o TEA em três níveis de gravidade de acordo com o 

déficit de comunicação social, comportamento repetitivos e interesses restritos, 

sendo eles: 

-Nível 1 – Precisa de apoio: déficits na comunicação social causam 

prejuízos notáveis;  dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros 

de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros; pode 

aparentar pouco interesse por interações sociais, inflexibilidade de 

comportamento causa interferência significativa no funcionamento em um ou 

mais contextos; dificuldade em trocar de atividade; problemas para organização 

e planejamento são obstáculos à independência. 

-Nível 2 – Necessita de apoio substancial: apresenta déficit mais 

acentuado na capacidade de comunicação social verbal e não-verbal;  prejuízos 

sociais aparentes mesmo na presença de apoio; limitação em dar início a 

interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que 

partem dos outros; inflexibilidade do comportamento; dificuldade de lidar com a 

mudança ou outros comportamentos restritos/repetitivos aparecem com 

frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no 

funcionamento em uma variedade de contextos. Sofrimento/dificuldade para 

mudar o foco ou as ações. 

-Nível 3 – Requer apoio muito substancial: apresenta grave déficit de 

comunicação social, verbal e não-verbal; causam prejuízos graves de 

funcionamento; limitação em iniciar interações sociais e resposta mínima a 
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aberturas sociais que partem de outros; inflexibilidade de comportamento; 

extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos 

restritos/repetitivos interfere acentuadamente no funcionamento em todas as 

esferas; grande sofrimento/dificuldade para mudar o foco ou as ações. 

Conforme citado, de acordo com o DSM-5 o paciente apresentado no 

relato de caso é portador de TEA nível II, pois apresenta déficit notável nas 

habilidades de comunicação verbais e não-verbais e dificuldade de interação 

social. Essas características são responsáveis por reações de agitação e 

agressão dirigida a outros ou a si mesmo. 

Ainda de acordo com o DMS-5, os pacientes com TEA apresentam 

alterações sensoriais muito frequentes, porém em alguns casos não são 

percebidas devido às dificuldades de comunicação, ocasionando assim o 

aumento ou redução da reatividade a resposta sensorial, como por exemplo, a 

percepção da dor.   

Essa disfunção sensorial provavelmente está relacionada as 

modificações que ocorrem no SNC (Sistema Nervoso Central), responsável 

pelas transmissões dessas respostas neurais aos estímulos sensoriais (MILER 

et al., 2007). 

 Segundo o comitê de taxonomia da International Association for the 

Study of Pain (IASP) a dor pode ser conceituada como "experiência sensorial e 

emocional desagradável, associada ou descrita em termos de lesões teciduais" 

(Merskey et al., 1979), e pode ser influenciada por vários fatores que contribuem 

para a sensação do desprazer experimentada durante sua ocorrência.  

O autor  Price (2000) através do seu estudo, afirmou que a dimensão da 

dor é estabelecida no momento em que ocorre, estando relacionada aos 

sentimentos de medo e desconforto, ou sentimentos gerados através da 

capacidade do indivíduo prever o sofrimento, devido os aspectos da vida 

pregressa e as experiências pessoais. 

Em estudos mais antigos, Wing (1988) citado por WOHLERS (2014) 

observou que os pacientes autistas apresentam uma percepção diminuída da 

dor devido as alterações no SNC. LANE; DENNIS; GERAGHTY (2011), 

confirmaram dizendo que os portadores de TEA apresentam um processamento 

sensorial diferenciado, podendo ser observado através da hipo-responsividade, 
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onde parece não reagir à dor, ou hiper-responsividade   reagindo de forma 

agressiva aos estímulos como toque ou ruídos.  

Entretanto, Tarelho (2005) através de sua pesquisa, concluiu que a baixa 

percepção da dor em pacientes autistas está relacionada a sua baixa capacidade 

de prever o sofrimento decorrente do estímulo doloroso, já que a previsão do 

sofrimento faz com que o indivíduo sinalizasse com mais facilidade esse 

sentimento, gerando respostas falso positivas. 

As alterações do comportamento, dificuldade na fala e interação social 

são responsáveis pelo alto índice de doenças odontológicas em pacientes 

autistas, já que na maioria das vezes, apresentam dificuldade ou até mesmo se 

recusam a receber tratamento odontológico. Para garantir a segurança do 

paciente, vários recursos têm sido testados pelos cirurgiões-dentistas, visando 

assim um atendimento mais humanizado, tendo em vista que a anestesia geral 

oferece riscos à saúde do paciente e, portanto, só deve ser aplicada em caráter 

de exceção (FERREIRA et al., 2012). 

A sedação odontológica é indicada para pacientes com transtornos 

mentais ou aqueles que não apresentam comportamento satisfatório para o 

controle do medo e ansiedade frente ao tratamento. É utilizada também para 

promover a amnésia, resguardando a segurança do paciente. Haja vista que a 

sedação promove a depressão da consciência e altera a percepção dolorosa 

através do uso de medicamentos (COSTA; SOUZA, 2007). 

Várias pesquisas citam a eficácia do uso dos anestésicos locais em 

pacientes com TEA. No entanto, o efeito desses anestésicos pode ameaçar a 

integridade do paciente que pode morder lábios, bochecha, língua ou arranhar a 

própria face devido a perda da sensibilidade local.  Sendo assim, o uso de 

terapias alternativas tem sido estudado para reduzir a utilização de 

medicamentos durante o tratamento odontológico em pacientes autistas 

(TARELHO, 2005). 

A pesquisa de novas técnicas não significa apenas o desenvolvimento de 

fármacos de última geração ou de aparelhos ultra-modernos. Diversos estudos 

demonstram que as  técnicas milenares são cientificamente eficientes no 

controle da dor (BOLETA-CERANTO, 2008). 

Vários autores demonstraram que a acupuntura realizada de forma 

convencional, com estímulo manual das agulhas, tem apresentado resultados 
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satisfatórios no controle da dor e da ansiedade como prática complementar na 

odontologia. Essa terapia tem sido usada para atenuar ou até mesmo sanar 

estados dolorosos. Em pacientes com dor crônica, durante o tratamento com a 

acupuntura, já nas primeiras sessões espera-se melhora. Em casos de dores 

agudas a resposta pode ser imediata. Além disso, essa técnica se torna eficaz 

por se tratar de um procedimento não invasivo, agindo de forma altamente 

individualizada ao paciente, e no controle dos sintomas locais quanto ao fator 

estresse emocional (FLORIAN, MEIRELLES, SOUSA, 2011; VASCONCELOS 

et al.,2011; CHEUK, WONG, CHEN 2013).  

Os acupontos são definidos como pontos de sensibilidade espontânea 

aos estímulos e possuem em média o diâmetro 0,1 a 5 cm. Estas áreas possuem 

condutividade elétrica  aumentada. A estimulação desses pontos atua sobre os 

receptores nociceptivos promovendo a liberação de neurotransmissores, que 

são conduzidos ao SNC através das fibras A-delta e fibras C, localizadas na pele 

e nos músculos (FREIRE; FREIRE; RIBEIRO, 2018). 

O objetivo desse relato foi avaliar o efeito da acupuntura durante o 

tratamento odontológico de pacientes autistas. Assim, os acupontos IG4 e 

Yintang  foram selecionados de acordo com a sua indicação terapêutica, 

segundo a Medicina Tradicional Chinesa (MTC).  

O IG4 é quarto ponto do meridiano do Intestino Grosso (IG), localizado no 

dorso da mão, ponto de analgesia nas afecções dolorosas na face e nos dentes, 

sendo um ponto de grande importância analgésica. Já o YinTang, localizado 

entre as sobrancelhas, é conhecido por aliviar o estresse e promover 

tranquilidade. (LIAN et al., 2005).  

Os autores Cheuk, Wong, Chen (2013) e Anzola Pachón (2014) citaram 

que em pacientes autistas o tratamento de acupuntura reduz os sintomas mais 

evidentes da patologia, reduzindo o quadro de agitação motora, repetitividade, 

inquietação e sono. Ou seja, o portador de TEA durante o tratamento apresenta 

um comportamento mais calmo e sociável, conforme observado no relato de 

caso apresentado.  

Além dos efeitos citados acima, Vasconcelos et al. (2011) afirmam que a 

acupuntura também pode ser usada com sucesso na indução da analgesia em 

procedimentos periodontais, cirúrgicos, restauradores e no controle de 
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complicações pós-operatórias, além de apresentar alta eficácia em síndromes 

de dor facial crônica e miofacial.  

Em conformidade com a pesquisa anterior, os autores Boleta-Ceranto, 

Alves e Alende (2008) citaram o estudo de Lao et al. (1995), onde os pacientes 

submetidos a acupuntura no pré-operatório relataram 181 minutos sem dor 

comparados com 71 minutos do grupo controle, sem acupuntura.  Sendo assim, 

percebe-se que o uso dessa terapia provoca diminuição do uso de 

medicamentos opióides em cirurgias odontológicas. 

Apesar de todos os benefícios, a acupuntura pode não ser totalmente 

eficaz, dependendo da qualificação do profissional que irá realizar o 

procedimento e apresentando como desvantagem o medo do paciente em saber 

que o instrumento de tratamento são agulhas (LUCA, 2008).  

No entanto, para esse estudo, a utilização da acupuntura no paciente 

assistido se mostrou eficaz no controle dos sintomas de ansiedade e agitação 

relacionados ao TEA, além de garantir o efeito anestésico durante o 

procedimento odontológico. Tal característica dessa terapia também foi citado 

por  Suliano (2011) em seu estudo, onde se observou que a acupuntura é uma 

técnica satisfatória para analgesia bem como para diminuição no uso de drogas 

e redução de seus efeitos colaterais, durante o tratamento dentário. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Como já citado, a acupuntura é realizada através da estimulação manual 

das agulhas em pontos específicos, chamados acupontos, promovendo o 

equilíbrio do SNC. O uso dessa terapia tem apresentado resultados satisfatórios 

e promissores e sua incorporação como prática complementar principalmente na 

área de Odontologia poderá contribuir para a redução do uso indiscriminado e 

prolongado de fármacos, evitando danos à saúde dos pacientes, e apesar de ser 

uma terapia milenar, ainda tem um campo vasto de possibilidades a ser 

explorado, principalmente no que se diz respeito à sua aceitação e aplicabilidade 

no campo odontológico.  

Através do estudo de caso apresentado foi possível perceber que o uso da 

acupuntura em pacientes autistas se tornou eficaz na redução dos sintomas 

relacionados a patologia, além de garantir a analgesia do paciente.  

Entretanto, as evidências científicas atualmente existentes não confirmam 

o uso da acupuntura para anestesia de pacientes TEA submetidos a tratamentos 

odontológicos, principalmente sem o uso de medicamentos complementares 

para sedação, o que torna necessário a realização de mais ensaios clínicos de 

alta qualidade, com grande número de participantes que sejam acompanhados 

a longo prazo, já que a base de evidências apresentou muitas limitações. 
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APÊNDICE A - CARTA DE ACEITE 
 
 
 
Eu, professor(a) Suzane Paixão Gonçalves, assumo o compromisso de orientar 

ou co-orientar e levar a termo o projeto intitulado: A acupuntura como recurso 

terapêutico complementar no âmbito odontológico e sua aplicação para 

tratamento de paciente portador do transtorno do espectro autista: relato de 

caso, realizado por  Caroline Oliveira Sousa e Lynike Rodrigues de Oliveira 

Martins, do curso de Odontologia da Faculdade Sete Lagoas. 

 

 

Sendo assim, declaro estar de acordo com o estabelecido no Termo de 

Compromisso. 

 

 
 
 

Sete Lagoas/MG, ____ de __________ de ________. 
 
 
 
 

____________________________________________________________  
 

Aluno(a) a ser orientado(a) 
 
 

____________________________________________________________  
 

Aluno(a) a ser orientado(a) 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Professor(a) Orientador(a) 
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APÊNDICE B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO  

Orientador (a): Suzane Paixão Gonçalves Data: 10/08/18 

Alunos (as): Caroline Oliveira Sousa 
                      Lynike Rodrigues de Oliveira Martins 

Título do TCC: A acupuntura como recurso terapêutico complementar no âmbito 
odontológico e sua aplicação para tratamento de paciente portador do transtorno do 
espectro autista: relato de caso. 

Telefone: (037) 9 9927-8987 

                 (031) 9 9993-8388  

E-mail: carololiveirasousa@outlook.com 

             lynikerodrigues@gmail.com 

 
 
1. ATENDIMENTO  
 
Descrição das atividades: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Retorno marcado para o dia: _________________ 
  
Visto Aluno(a):___________________________________________________  
Visto Aluno(a):___________________________________________________ 
 
 
2. DATA DO RETORNO ____/____/_________  
 
Acompanhamento: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
Retorno marcado para o dia: _________________ 
  
Visto Aluno(a):___________________________________________________  
Visto Aluno(a):___________________________________________________  
 
 
3. DATA DO RETORNO ____/____/_________  
 

Acompanhamento: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Visto Aluno(a):___________________________________________________  
Visto Aluno(a):___________________________________________________  

 
___________________________________ 

 
Orientador(a) 

mailto:carololiveirasousa@outlook.com
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DO ORIENTADOR PARA ENTREGA DO TCC 
 
 

Eu, Suzane Paixão Gonçalves, orientador do(s) aluno(a) do curso de 

Odontologia da FACSETE, autorizo a entrega ao Coordenador do Curso, o 

Trabalho intitulado : A acupuntura como recurso terapêutico complementar no 

âmbito odontológico e sua aplicação para tratamento de paciente portador do 

transtorno do espectro autista: relato de caso, para avaliação da Banca 

Examinadora, conforme regulamento interno desta Faculdade. 

 
Informo, ainda, que acompanhei o TCC, conforme cronograma abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC 

 

 

Meses 

 

Dias de orientação 

Assinatura do 

orientador 

Agosto            

Setembro            

Outubro            

Novembro            

Dezembro            

Janeiro            

Fevereiro            

Março            

Abril            

Maio            

Junho            

 
________________________________________________ 

 

Assinatura do Orientador(a) 
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. 

 
1. Apresentação ao orientador  

           

 
2. Escolha do tema  

           

 
3. Elaboração e entrega do 
projeto  

           

 
4. Leitura Exploratória  

           

 
5. Leitura Seletiva  

           

 
6. Início da redação do TCC  

           

 
7. Avaliação do andamento do 
TCC  

           

 
8. Elaboração do TCC  

           

 
9. Digitação Provisória  

           

 
10. Conclusão e revisão do 
TCC  

           

 
11. Digitação das eventuais 
correções  

           

 
12. Entrega do TCC para 
avaliação da Banca  
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APÊNDICE E – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO 

 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO 
 

 
Declaro, para os devidos fins que se fizerem necessários, que assumo total 

responsabilidade pelo conteúdo apresentado neste Trabalho de Conclusão de 

Curso, isentando a FACSETE e o Orientador de toda e qualquer representação 

contra o TCC, estando ciente da regulamentação institucional de TCC da 

Instituição.  

 

Estou informado de que poderei responder administrativa, civil e criminalmente 

em caso de cópia encontrada no trabalho apresentado para correção. 

 

 

 

Sete Lagoas/MG, ____de ___________ de _____ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Aluno(a) 

 

_____________________________________________________ 

Aluno(a) 
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APÊNDICE F -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGEM/ DADOS EM RELATO DE CASO 
CLÍNICO (TRABALHOS ACADÊMICOS) PACIENTES MENORES DE 
IDADE/DEPENDENTES 

 

 

Eu,___________________________________________,   RG  n°. 

______________, residente à Av./Rua 

__________________________________________n° ________, complemento                        

, Bairro                                                  , na cidade de                         

_____________________________- Estado de _____________________, por   

meio   deste   Termo   de   Consentimento   Livre   e   Esclarecido,   CONSINTO   

que   as alunas Caroline Oliveira Sousa e Lynike Rodrigues de Oliveira Martins, 

sob orientação de _________________                                 CRO-                                 tire 

fotografias, faça vídeos e outros tipos       de       imagens       e       registros       

sobre       o       caso       clínico       do   MENOR/INCAPAZ                                                        

_____, idade          anos, RG                               CPF                          , que se 

encontra sob minha responsabilidade/tutela. Consinto que estas imagens bem 

como as informações relacionadas ao caso clínico do referido paciente que se 

encontra sob minha responsabilidade sejam utilizadas para finalidade didática 

(aulas, painéis científicos, palestras, conferências, cursos, congressos), 

resguardando a sua identidade e o que pode fazer com que o mesmo seja 

reconhecido. 

Consinto também que as imagens de seus exames, como radiografias, 

tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, ultrassons, 

eletromiografias, histopatológicos (exame no microscópio da peça cirúrgica 

retirada) e outros, sejam utilizados e divulgados. 

Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo 

ao paciente, a meu pedido ou solicitação, desde que a revogação ocorra antes 

da publicação. Este consentimento é instituído por prazo indeterminado. 

Fui esclarecido de que não receberemos nenhum ressarcimento ou 

pagamento pelo uso das referidas imagens e também compreendi que o 

profissional/equipe acima discriminado, que atende o menor/incapaz e 

atenderá durante todo o tratamento proposto, não terá qualquer tipo de ganhos 
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financeiros/comerciais com a exposição da sua imagem nas referidas 

publicações. Também fui esclarecido de que a participação ou não nestas 

publicações não implicará em alteração do direito conferido ao paciente 

(menor/incapaz) em continuar o tratamento odontológico adequado proposto 

e aceito inicialmente. 

Sete Lagoas,  de  de  . 
 
 

 

 

Assinatura do responsável pelo 
paciente 

 Assinatura do Profissional 
Responsável 

CPF:  
  

 CPF:  
  

RG:  
  

 RG:  
  

 

C.F., art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” (Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988) 

C.C., art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o 
cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.” (Código Civil. Lei no 10.406, 10 de janeiro de 2002) 

SLM.INS.F18-02 

 


