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Estudos científicos têm evidenciado os grandes benefícios do tratamento integrado entre 
medicina convencional e terapias complementares. A medicina chinesa contém um conjunto 
de terapias milenares, que traça e avalia o diagnóstico energético do indivíduo, desejando 
atuar em qualquer desarmonia do corpo. Uma das práticas mais conhecidas e mais praticadas 
da medicina chinesa é a acupuntura. A utilização da mesma visa promover o bem-estar, 
analgesia e restabelecer a harmonia do corpo do paciente com a inserção de agulhas, sementes 
e massagens em locais específicos. Dessa forma tem sido uma das alternativas terapêuticas 
mais utilizadas no tratamento de diversas patologias crônicas, dentre elas temos como 
exemplo as disfunções da articulação temporomandibular. Essas disfunções podem ser de 
origem multifatorial, estando associadas a diversos fatores como o estresse emocional, 
parafuncional, doenças sistêmicas e sociais. A cada dia a fisioterapia tem se ligado mais e 
mais às terapias complementares com o objetivo de acrescentar e amplificar as áreas de 
atuação do profissional fisioterapeuta. A presente pesquisa terá como objetivo geral analisar 
os benefícios da acupuntura nas disfunções da articulação temporomandibular. E, como 
objetivos específicos: observar a eficiência da acupuntura nos sintomas das disfunções 
temporomandibulares; evidenciar a existência de métodos não farmacológicos para o 
tratamento de disfunções crônicas; comprovar a efetividade da acupuntura no tratamento 
dessas disfunções. Quanto à metodologia será uma pesquisa transversal, quantiqualitativa, de 
abordagem descritiva, onde será realizada a coleta de dados de prontuários de pacientes de um 
Centro Integrado de Pesquisa e Extensão localizado em um município do Recôncavo da 
Bahia. Espera-se com esse estudo a comprovação do tratamento dos sintomas da acupuntura 
na disfunção crônica da articulação temporomandibular, ajudando na perspectiva da 
prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, com ênfase no cuidado continuado, 
humanizado e integral em saúde.  
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