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O que é Acupuntura?
A Acupuntura é uma técnica 
milenar que faz parte de um 
complexo chamado Medicina 
Tradicional Chinesa (que inclui 
ainda massagens, exercícios 
físicos, dietética, uso de 
fitoterapia e de um artefato 
chamado moxa). Possui ótima 
aplicação na odontologia e, não 
há muito tempo, foi descoberta 
pelos cirurgiões-dentistas 
brasileiros.
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Podemos 
utilizar a 
acupuntura 
associada
a outro 
tratamento?
 
Sim, a associação de outras formas de 
terapêutica, não só é possível como 
pode ser benéfica para o paciente. 
Há, entretanto, a necessidade de 
um diagnóstico para que o Dentista 
Acupunturista possa avaliar e indicar 
o tratamento adequado associado a 
outras formas de tratamento.

Sim, desde 2014 após aprovação 
na III Assembleia Nacional 
das Especialidades - ANEO, o 
Conselho Federal de Odontologia 
reconheceu por meio da Resolução 
nº 160 de 2 de outubro de 2015 a 
Acupuntura como especialidade na 
Odontologia. A partir de então deu 
respaldo legal para esta prática aos 
cirurgiões-dentistas já habilitados 
e aos que posteriormente a 
requisitaram após comprovação de 
cursos na área.

       A ACUPUNTURA PODE SER 
USADA NA ODONTOLOGIA?

       QUAIS AS PRINCIPAIS INDICAÇÕES 
NA ODONTOLOGIA?

A Acupuntura é indicada na resolução  
ou atenuação de sintomas como:
	 •   controle da dor e da ansiedade;
	 •   xerostomia (boca seca);
	 •   síndrome da ardência bucal;
	 •   bruxismo ou apertamento dos dentes;
	 •   aftas recorrentes;
	 •   parestesias de ramos do nervo trigêmeo;
	 •   paralisias do nervo facial, entre outras.

Além disso, auxilia no equilíbrio geral da pessoa.

Sim, a Acupuntura vem ganhando adeptos 
entre os profissionais que buscam um 
Método seguro e eficaz para complementar 
outras técnicas e conhecimentos em 
diversas outras especialidades, não 
somente na resolução das dores, e  
que sem dúvida, sendo aplicada por  
um profissional habilitado, torna-se  
um método comprovadamente seguro.

       É UM MÉTODO SEGURO?


