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Introdução: Durante o final da década de 70, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

iniciou o processo de estimulação à implementação das Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) nos sistemas de saúde. Nos anos de 2002 e 2003, foram lançadas 

orientações para a inserção destas práticas no âmbito da atenção primária à saúde (APS) [1]. 

No Brasil, este movimento ganhou força a partir do ano de 1986, com a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde. Desde então, várias práticas não convencionais, que incluem atividades 

manuais e espirituais sobre uma ótica holística e indissociável no cuidado, têm se expandido 

como meios terapêuticos alternativos às práticas ocidentais tradicionais, objetivando a 

diminuição do consumo exagerado de medicamentos alopáticos e assim, reduzir os efeitos 

colaterais por eles causados, possibilidades iatrogênicas, como também evitar procedimentos 

radicais e invasivos, muitas vezes utilizados pela biomedicina ocidental. Sendo assim, foi 

estabelecido em 2006, no Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC), que insere e fortalece as PIC no nível primário de 

atenção, com a explicitação dos instrumentos, técnicas e práticas terapêuticas a serem 

implantados no SUS [2], com enfoque integral dos problemas de saúde e da vida; a busca do 

equilíbrio entre a mente, o corpo e seu entorno. Na auriculoterapia, seguindo o princípio da 

reflexologia, o pavilhão auricular apresenta zonas embriológicas reflexas de todos os órgãos e 

estruturas do corpo humano [3], a partir do conceito de comparar o pavilhão auricular como 

um microssistema, onde estímulos realizados com sementes em um determinado ponto ou 

área reflexa, atuam sobre a região correspondente no organismo, de maneira abrangente e sob 

o aspecto de uma abordagem biomédica e fisiológica [4]. Dessa forma, apresenta-se três 

importantes efeitos reguladores obtidos por intermédio de estimulação auricular: liberação de 

endorfinas, acetilcolina, reflexo colinérgico e modulação de áreas do sistema límbico [2]. No 

contexto odontológico, o emprego da auriculoterapia ocorre para o tratamento das 

cervicalgias, via afecções vinculadas à estreita relação existente entre a coluna cervical e a 

articulação temporomandibular [4]; processos dolorosos nos elementos dentários e os tecidos 

adjacentes, podendo ser realizada pré e pós tratamento dentário, que garantem resposta natural 

do organismo. Objetivos: Apresentar por meio de uma pesquisa bibliográfica, a 

funcionalidade da Auriculoterapia na Odontologia, para tratamentos de dores orofaciais como 

odontalgias e cervicalgias, incluída na esfera da Atenção Primária em Saúde, como terapia 

complementar de baixo custo e fácil adaptação às condições locais e ambientais. Métodos: 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde foram utilizados trabalhos publicados 

somente na Língua Portuguesa, no período de 2010 a 2019 utilizando-se as ferramentas de 

pesquisa Google Scholar e SciELO. A pesquisa resultou em 151 trabalhos que abordavam a 

temática. Dos 151 trabalhos encontrados, foram selecionados apenas 5, os quais foram 

considerados pertinentes e que correlacionaram todos, ou pelo menos 2 (dois) dos seguintes 

descritores: Práticas integrativas e complementares, auriculoterapia e atenção básica (AB). 

Resultados e Discussão: A inclusão da prática da auriculoterapia na APS permite um olhar 

mais amplo e integrativo sobre o processo de cura-adoecimento, contribuindo para a 
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pluralidade de ações a serem ofertadas na APS para resolutividade em saúde, com atuação dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Na odontologia, a prática produz resultados 

satisfatórios e facilita a adesão de usuários pois a sensibilização por aplicação de sementes em 

pontos específicos no pavilhão auricular [5], resulta em um bioestímulo e resposta sensorial 

do sistema estomatognático, no qual, aliado às técnicas tradicionais paliativas e curativas com 

ansiolíticos, anestésicos tópicos locais, anti-inflamatórios e antibióticos, permitem o 

condicionamento e adequação do paciente à intervenção odontológica. Além disso, favorecem 

o sucesso no tratamento das queixas de cervicalgias e odontalgias, onde, por intermédio de 

vias inibitórias descendentes, perfaz-se o controle da dor e torna-se fundamental nos 

tratamentos de dor pós operatória, analgesia dentária, disfunção e artrite temporomandibular; 

periodontite, edema facial, abscesso dentário e doença periodontal, tendo ação por meio de 

reflexos colinérgicos. Também atua no controle do processamento emocional nos casos de 

ansiedade pré-operatória, nervosismo, agitação, neurastenia, irritabilidade e medo [1,2,4]. 

Todos esses estímulos pertinentes à Medicina Tradicional Chinesa (MTC), aliado às 

terapêuticas medicamentosas comuns, promovem melhorias biopsicossociais aos pacientes 

adeptos. Conclusão/Considerações Finais: A auriculoterapia é uma Prática Integrativa e 

Complementar de ampla relevância no âmbito da APS e bem aceita pelos usuários. Isso se 

deve a sua característica terapêutica indolor e de baixo custo para sua aplicabilidade, 

favorecendo o bem-estar do paciente, que em conjunto a intervenção tradicional, mostra 

resultados efetivos. Porém, mesmo com todos os benefícios por ela ofertados, existem 

dificuldades neste cenário, como a falta de profissionais capacitados para oferecer este tipo de 

atendimento. Sendo assim, faz-se necessário o aumento no número de profissionais 

qualificados para atuar nessa prática, assim como a maior divulgação das PIC, do sistema de 

funcionamento e seus benefícios, a fim de ampliar a área de conhecimento acerca deste 

procedimento e, consequentemente estimular a procura e a posterior oferta de atividades 

relacionadas na APS. 

 

Descritores: Saúde bucal, Auriculoterapia, Atenção Primária à Saúde. 
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