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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar algumas características do atendimento de pacientes 

com paralisia facial parcial através da acupuntura, com atenção especial a pesquisa dos pontos 

de acupuntura utilizados para este tipo de distúrbio, quando tais pontos podem ser utilizados 

de modo a atingir o objetivo de recuperação de toda a área afetada, bem como indicar itens 

importantes a serem observados no momento da avaliação de modo a aperfeiçoar esta fase. A 

partir dessas informações, será proposta uma nova forma básica de atendimento, denominada 

procedimento básico, para uma clínica de fisioterapia e acupuntura que terá a missão de 

fornecer uma orientação geral ao fisioterapeuta acupunturista envolvido e assim permitir que 

se garanta um tratamento mais confiável por estar dentro de especificações previamente 

estudadas e estabelecidas. Essa nova forma será criada a partir de análises de estudos de caso 

publicados e bibliografias acadêmicas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Paralisia facial parcial, acupuntura, procedimento básico. 



 

  

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze some characteristics of the care of patients with partial facial 

paralysis through acupuncture, with special attention to the indication of the acupuncture 

points used in the treatment phase, when such points can be used in order to reach the goal of 

recovery of the entire affected area, as well as indicate important items to be observed at the 

time of evaluation in order to optimize this phase. Based on this information, a new basic 

form of care, called the basic procedure, will be proposed for a physiotherapy and 

acupuncture clinic that will provide a general orientation to the involved acupuncturist 

physiotherapist and thus ensure a more reliable treatment by following specifications 

previously studied and established. This new form will be created from analyzes of published 

case studies and academic bibliographies.  

 

KEY-WORDS: Bell's Palsy, acupuncture, basic procedure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é o de discutir como atender pacientes que tenham sido 

acometidos por paralisia facial periférica com o uso da acupuntura, garantindo que eles sejam 

recuperados dentro das expectativas. 

 Para isso será pesquisado noções básicas sobre a PFP de um modo geral, seguindo 

para um estudo mais específico através de publicações de estudos de caso onde a Acupuntura 

foi utilizada, identificando pontos comuns evidentes. 

 Em seguida uma discussão mais específica sobre as fases de um atendimento, 

identificação do distúrbio, pesquisa dos pontos de acupuntura a serem utilizados e o seu 

período de emprego. 

 Por último, uma proposta de procedimento básico através de um diagrama de 

atendimento para uma clínica de fisioterapia e acupuntura, foco principal do desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

1.1. Justificativa 

 

 Há cerca de um ano a autora desta monografia vem estudando Acupuntura e 

desenvolveu interesse pela PFP quando percebeu que, conforme Volk GF, Pantel M, Guntinas-

Lichius O. (2010) apud Fernandes (2012, p.4), a PFP é a neuropatia craniana mais comum e 

tem como uma de suas consequências o isolamento social do indivíduo afetado.  

           Um adequado procedimento capaz de facilitar e orientar o atendimento corretamente 

resultará na recuperação do indivíduo e sua reintegração social.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Paralisia Facial Periférica 

 

 A Paralisia Facial Periférica é um distúrbio que enfraquece ou paralisa os músculos de 

um dos lados do rosto como pode ser visto na Figura 2.1. (Fundação Otorrinolaringologia , 

2018) 
 

 

Figura 2.1 Exemplo de Paralisia Facial Periférica. 

Fonte: Fernandes (2012, p.31) 

 

            Ela é o resultado de uma lesão que acontece fora do cérebro. (Fundação 

Otorrinolaringologia , 2018) e, conforme Jihe Zhu, Blagica Arsovska, Kristina 

Kozovska(2017, p.113), esta lesão é no sétimo nervo facial. 

            O nervo facial é como um cabo que leva sinais elétricos para um músculo específico 

da face. Como há dois nervos faciais, um para cada lado da face e que funcionam 

independentemente um do outro, em geral só um fica prejudicado. Desta forma, na Paralisia 

Facial Parcial, o sintoma que mais chama atenção é a perda parcial ou total dos movimentos 

de um lado da face. (Fundação Otorrinolaringologia , 2018) 

            Além de carregar sinais para os músculos da face, o nervo facial também leva sinais 

para outros locais como glândulas lacrimais e salivares e ao músculo que existe dentro do 

ouvido. Em adição, transmite o sabor sentido na parte da frente da língua. (Fundação 

Otorrinolaringologia , 2018) 

            Consequentemente, se a função do nervo facial é prejudicada a paralisia da face pode 

ser acompanhada de outros sintomas como fechamento do olho, movimento da boca, 

enrugamento da testa, mudança no paladar, secura nos olhos e boca. (Fundação 

Otorrinolaringologia , 2018) 
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            Pode haver várias causas que tenham afetado o funcionamento do nervo facial. 

(Fundação Otorrinolaringologia , 2018) 

            Primeiramente, a mais conhecida é a chamada Paralisia de "Bell" que é acreditada 

como sendo uma resposta do organismo a um vírus (herpes simples). Tal reação é o aumento 

de volume do nervo facial que acaba sendo pressionado dentro do canal ósseo. Esta causa 

também é conhecida como paralisia a frio idiopática ou "golpe de ar". (Fundação 

Otorrinolaringologia , 2018) 

       Em segundo lugar, a causa mais comum de PFP são as infecções do ouvido. (Fundação 

Otorrinolaringologia,2018) 

       Seguindo em terceiro lugar, a causa mais usual são os traumas como, por exemplo, 

batidas ou fraturas no osso do ouvido que acabam lesando o nervo no trajeto da fratura. 

As demais causas possíveis como alterações metabólicas, tumores, doenças autoimunes, 

infecções, doenças hipertensivas entre inúmeras outras. (Fundação Otorrinolaringologia , 

2018) 

       Na medicina Ocidental a consulta com um especialista médico Otorrinolaringologista é a 

indicada para que se possa diagnosticar a causa e o grau da lesão do nervo facial. (Fundação 

Otorrinolaringologia , 2018) 

       Para o diagnóstico, em geral, este tipo de especialista utiliza diversos exames tais como 

análise do sangue, audição, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, 

Eletroneuromiografia, biópsia entre outros. (Fundação Otorrinolaringologia , 2018) 

       Já para classificar o grau da lesão do nervo em uma paralisia, conforme Casas-Rodera et 

al. (2007) apud Fernandes(2012, p.8), a Escala de House-Brackmann é a mais amplamente 

utilizada. A Figura 2.2, retirada de uma tabela, resume esta classificação. 
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Figura 2.2 Escala de House-Brackman. 

Fonte: Fernandes (2012, p.27) 

       O tratamento pode variar entre uso de medicamentos, reabilitação ou até mesmo cirúrgico 

para pacientes que não melhoram ou de grau muito avançado. (Fundação Otorrinolaringologia 

,2018) 

       Dentro das técnicas de reabilitação encontram-se a Fisioterapia e também a Acupuntura, 

foco deste trabalho. 
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2.2. Medicina Tradicional Chinesa 

 

 Conforme Wen (2014, p. 20-33) a medicina tradicional chinesa é o conjunto de 

práticas de medicina utilizadas na China. A teoria e a prática da MTC se fundamentam numa 

estrutura teórica de natureza filosófica. Tal filosofia tem como seus principais fundamentos a 

relação de Yin/Yang (Positivo/Negativo), a teoria dos cinco elementos e o sistema de fluxo 

da energia pelos canais, conhecidos na MTC como meridianos. 

             Em Wen (2014, p. 22-23), doenças são decorrentes do desequilíbrio entre Yin e Yang. 

Algumas substâncias são Yin e tem como sua função o oposto Yan porque a matéria prima é 

base do produto.   Desta forma, entende-se que controlando a relação Yin/Yang de um 

organismo é possível garantir que suas atividades fisiológicas fiquem harmônicas eliminando 

doenças, pois assim há equilíbrio entre a substância e a função.  

           A teoria dos cinco elementos mencionadas em Wen (2014, p. 24) informa que a 

natureza é constituída por cinco elementos sendo eles: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água. 

Existe entre eles uma interdependência e uma inter-restrição que determinam seus estados de 

constante movimento. O organismo humano é regido por este mesmo princípio da natureza. 

Os fenômenos fisiológicos, de tecidos, órgãos, e patológicos do ser humano são interpretados 

pelas inter-relações destes cinco elementos. Adicionalmente, a relação do homem e do meio 

ambiente também tem consequências para a saúde. 

           Conforme relatado por Wen (2014, p. 28) a teoria dos Meridianos foi provavelmente 

elaborada através de observações tais como de que sintomas de doenças podem manifestar-se 

em outros lugares do corpo e, estimulo de certos pontos do corpo humano cria-se sensações 

em direções determinadas. 

          No tocante ao diagnóstico da MTC, conforme Wen (2014, p. 34-35), procuram-se 

fatores etiológicos, desequilíbrios entre Yin-Yang, substâncias fundamentais afetadas e 

síndromes energéticas. Para a diagnose são realizados quatro procedimentos: Inspeção, coleta 

de queixas e odores apresentados pelo paciente, dados diversos e exames físicos com 

verificação da pulsologia. 

           Conforme Silva (2007) apud Di Polito (2010, p. 26-28) a Paralisia Facial é o resultado 

de obstruções de Qi (energia) e Xuê (sangue) nos meridianos Yang. Segundo Maciocia 

(1996a, p. 687) a PFP é proveniente de vento interno após um golpe de Vento. 
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2.3. Acupuntura 

 

Como mencionado por Wen (2014, p. 9), a Acupuntura é uma ciência que existe há 

aproximadamente quatro mil e quinhentos anos e tem reunido conhecimentos teóricos, 

experimentais e de observações da medicina tradicional chinesa visando cura e terapia de 

doenças através de aplicação de agulhas e outras técnicas.  

Conforme Ceranto, Alves e Alende (2008) apud Di Polito (2010, p. 26-28), a palavra 

Acupuntura é a junção de duas outras que separadas significam em latim agulha e picada. 

Desta forma, entende-se com a aplicação de agulhas em pontos da pele, comumente 

conhecidos como Acupontos visam-se tanto melhoria quanto prevenção de doenças. 

Ainda de acordo com Ceranto, Alves e Alende (2008) apud Di Polito (2010, p. 26-28), 

a técnica é baseada na harmonia entre corpo e mente através de canais energéticos conhecidos 

como Meridianos de Energia.  Tais Meridianos são linhas imaginárias que percorrem o corpo 

humano completamente e por onde circula uma energia corporal conhecida como Qi. 

Portanto, é possível entender que através da inserção de finas agulhas em 

determinados pontos de canais localizados em meridianos específicos estímulos são criados 

para que uma determinada energia Qi circule corretamente ao longo de todo o corpo, 

resultando em melhoria e prevenção de doenças. 

Neste trabalho são identificados os Meridianos específicos para o tratamento da 

Paralisia Facial Periférica que podem ser vistos no Anexo 1. 

 

3. RESUMO DE ARTIGOS 

           Os artigos foram resumidos em forma de tabela para facilitar a identificação de pontos 

comuns entre eles e estão identificados pelos nomes de seus autores. A divisão de suas 

colunas foram estabeleciadas para três momentos distintos: Quando da chegada do paciente, 

sendo esta a fase de AVALIAÇÃO. Em seguida, quando do início do tratamento sendo esta 

fase nomeada como TRATAMENTO. Por ultimo as melhorias alcançadas denominada fase 

de RESULTADOS. 
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Tabela 3.1 Resumo de artigos por fases. 

 

Fonte: Autora
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4. PROPOSTA DE PROCEDIMENTO 

 

4.1. Identificando Pontos Comuns Evidentes 

 

 O Objetivo estratégico deste item é o de executar uma análise por fase e identificar 

pontos evidentes e comuns encontrados nos artigos de referência para que sirvam de base para 

o procedimento a ser elaborado. 
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Tabela 4.1 Pontos evidentes comuns na fase de Avaliação. 

 
Fonte: Autora 
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Tabela 4.2 Pontos evidentes comuns na fase de Tratamento. 

 
Fonte: Autora 
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Tabela 4.3 Pontos evidentes comuns na fase de Melhoria. 

 
Fonte: Autora 

 

 

4.2. Análise das Fases 

 

A elaboração do procedimento será feita conforme pontos evidentes de cada fase 

encontradas e descritos nas tabelas contidas neste trabalho dos artigos pesquisados. 

Adicionalmente, buscando uma maior assertividade, para elaborar um procedimento de 

atendimento foi utilizado também a coletânea de pontos para tratamento de PFP que pode ser 

visualizada no Anexo 1 e demais bibliografias.  

 

4.2.1. Fases do Atendimento 

 

Uma vez conhecidas as fases de atendimento que precisam ser agrupadas para que o 

atendimento fisioterápico seja melhorado através da acupuntura, foram feitas análises de cada 

fase com a finalidade de compreender as necessidades básicas e determinar as ações para a 

sua melhor execução. 

 

Fase Avaliação 

• Porque existe esta fase? 

Identificar a enfermidade e o seu grau. 

• Qual é o propósito desta fase? 

Proporcionar uma linha de conduta para seleção dos PAC. 



 

 

12

 

• Qual é o resultado? 

Tratamento adequado através dos PAC corretos. 

Determinando as ações desta fase  

Primeiramente verificar se o paciente está buscando tratamento de forma pró-ativa, 

pois, conforme constatado nos artigos isto gera um maior número de melhorias. Em seguida, é 

válido constatar se o paciente já buscou tratamento ocidental e se utiliza de medicação 

específica e porta atestado médico que comprove a PFP. 

Em seguida, iniciar uma anamnese considerando os sintomas característicos conforme 

descrito nos pontos evidentes dos artigos que são sorriso, boca afetada, olho afetado e otalgia. 

Uma orientação para examinar estas características conforme Maciocia (1996a, p. 687) é: 

Solicitar ao paciente que feche os olhos, distenda as bochechas, sorria e assovie para se 

detectar acertadamente a localização e a extensão da paralisia. O olho do lado paralisado não 

fechará completamente, a boca se desviará na direção do lado não afetado e os lábios no lado 

paralisado não se moverão mediante a tentativa de sorrir.  

Por último, uma avaliação chinesa observando os sintomas de ataque externo de vento 

frio, grau de deficiência do Qi e Xue, a língua e a pulsologia utilizando-se de posicionamento, 

profundidade e força para avaliar os vinte e oito pulsos mencionados por Maciocia (1996b, p. 

214-221). Uma visão geral dos vinte e oito pulsos pode ser vista no Anexo 2. 

Um check list para esta fase de avaliação do paciente levando em consideração todas 

estas questões descritas estão disponíveis nos itens 1 a 11 do Anexo 3. 

 

Fase Tratamento  

• Porque existe esta fase? 

Necessidade de executar ações que resultem na recuperação do paciente. 

• Qual é o propósito desta fase? 

Implantar as ações de Acupuntura com ênfase na correta aplicação dos PAC. 

• Qual é o resultado? 

Recuperação do paciente. 

Determinando as ações desta fase  

Após a fase de avaliação é possível ter conhecimento do grau de acometimento e 

estabelecer uma frequência total de sessões para o tratamento. Como sugerido pelos artigos, 

será adotado no mínimo dez sessões semanais. A frequência de pelo menos duas vezes por 

semana. O número de sessões poderá ser estendido para vinte em casos mais graves. 
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 Em seguida, têm-se o início do tratamento da paralisia facial. Comparado os pontos 

usados nos artigos e os indicados por Maciocia (1996a, p. 687-688) notou-se que a literatura 

de Maciocia é mais completa e por isto os pontos adotados serão os indicados em sua 

literatura. São eles: IG4, TA5, F3, VB14, B2, Yuyao, TA23, VB1, E2, ID18, IG20, E7, E6, 

E4, IG19, VC24, VC26, TA17 e VB20. 

Entretanto, é notável que o número de pontos indicados no Anexo 1 é maior. 

Procurando uma maior excelência na recuperação do paciente, todos os pontos mencionados 

em ambas as literaturas serão utilizados seguindo o seguinte critério: Nas quatro primeiras 

sessões serão utilizados somente os pontos de tratamento mencionados na obra de Maciocia e 

nas próximas semanas serão adicionados até o fim do tratamento todos os pontos 

mencionados no Anexo 1 que não foram mencionados na obra de Maciocia. Desta forma, 

busca-se aumentar o número de pontos de forma gradual.  

 

Fase Resultados 

• Porque existe esta fase? 

Necessidade de registrar o progresso alcançado. 

• Qual é o propósito desta fase? 

Constatar a melhoria do paciente e tomar ações corretivas se for o caso. 

• Qual é o resultado? 

Alta do paciente ou reavaliação e retorno ao tratamento. 

Determinando as ações desta fase  

Nesta fase observam-se os pontos de retorno da normalidade em relação a dores, boca, 

sorriso, paladar e simetria. 

Todas as evoluções devem ser registradas no item 12 e no campo “Notas finais e 

observações” do Check list contido no Anexo 3, na fase de resultados. Caso as evoluções não 

sejam satisfatórias o paciente deve retornar a uma avaliação inicial para retorno do 

tratamento.  
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4.3 Proposta de Procedimento 

 

Para melhorar o atendimento do Acupunturista objetivando que os pacientes 

acometidos por PFP tenham melhoras conforme esperadas, foram focadas as fases de 

atendimento, identificando os pontos comuns nas tabelas e também levado em conta 

conhecimentos bibliográficos. O resultado das análises anteriores foi transformar os itens 

discutidos em um diagrama com todas as fases de um atendimento para um melhor 

entendimento e controle das ações e ao mesmo tempo resumir a proposta de procedimento. O 

resultado esperado será a melhoria dos pacientes acometidos por PFP. 
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4.3.1 Diagrama de Procedimento Proposto 

 

 
 

Figura 4.1 Diagrama de Procedimento Proposto. 

Fonte: Autora 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho pode ser aplicado para uma clínica de acupuntura e fisioterapia caso haja 

vontade em melhorar o atendimento de pacientes acometidos por Paralisia Facial Periférica. 

 O objetivo do trabalho foi buscar um procedimento básico que garanta um tratamento 

mais confiável por estar dentro de especificações previamente pesquisadas e estabelecidas de 

modo a agilizar o atendimento. 

 A metodologia aplicada para organizar o procedimento partindo da identificação dos 

pontos comuns em artigos de estudo de casos é esperada se comprovar altamente eficaz. 

 Os PAC mencionados neste trabalho foram coletados de um modo mais completo e 

genérico possível para o tratamento da PFP. Entretanto, vale ressaltar que uma seleção mais 

criteriosa deve ser feita pelo acupunturista de acordo com o caso de cada paciente específico, 

podendo decidir por sua aplicação ou exclusão. 

 Ainda assim será possível uma melhora significativa, mensurada e registrada com o 

auxílio do Checklist para fases de avaliação e resultados. 
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ANEXO 1: Coletânea de pontos 
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ANEXO 2: Vinte e oito pulsos 
Tipo de Pulso Significado

Flutuante Invasão de Vento externo; Deficiência de Yin (condições interiores)
Profundo Fatores patogênicos interiores (Profundo-Cheio); Deficiência de Yang (Profundo-Fraco)
Lento Padrão de Frio; Frio por Deficiência (Lento e Fraco); Frio por Excesso (Lento e Cheio)
Rápido Padrão de Calor; Calor por Excesso (Rápido e Cheio); Calor por Deficiência (Rápido e Flutuante-Vazio)
Vazio Deficiência de Qi
Cheio Padrão Cheio; Calor por Excesso (Cheio-Rápido); Frio por Excesso (Lento-Cheio)
Deslizante Fleuma; Umidade ; Retenção de alimento ; Gravidez
Áspero Deficiência de Sangue; Esgotamento dos Fluidos Corpóreos
Longo Padrão de Calor
Curto Deficiência grave de Qi; Deficiênciade Qi do Estômago
Transbordante Calor por Excesso; Calor por Deficiência (Transbordante por Deficiência)
Fino Deficiência Sangue; Umidade com deficiência grave de Qi
Mínimo Deficiência grave de Qi e Sangue
Tenso Frio; Frio Exterior (Tenso-Flutuante); Frio Interior por Excesso (Tenso-Cheia-Profundo); Frio Interior por Deficiência (Tenso-Fraca-Profundo); Dor
Em Corda Desarmonia do Fígado; Dor; Fleuma
Compassado Em geral, pulso saudável
Oco Hemorragia; Hemorragia futura (Oco e Rápido)
Em Couro Deficiência grave da Essência do Rim; Deficiência grave do Yin do Rim
Firme Estase de Sangue; Frio Interior (Firme e Lento); Dor
Encharcado Umidade com deficiência de Qi; Deficiênciade Yin; Deficiência da Essência
Fraco Deficiência de Yang; Deficiência de Sangue
Disperso Deficiência grave de Qi e de Sangue; Deficiência grave do Qi do Rim; Condição grave
Escondido . Deficiência grave de Yang
Móvel Choque, ansiedade, medo, dor
Precipitado Calor intenso ;Deficiência do Qi do Coração ; Fogo do Coração
Atado Frio com deficiência do Yang do Coração
Intermitente Problema sério em órgão interno; Problema de Coração (no sentido médico ocidental)
Apressado Fogo exaurindo o Yin  
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ANEXO 3: Check list para fases de avaliação e resultado 

 
  

 
 

  
 

 Paciente: Data:     

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA     

FASE DE AVALIAÇÃO 

Item Descrição SIM NÃO Obs.: 

1 
A busca do paciente pelo tratamento é recente? 

Por quanto tempo ele têm tido os sintomas (anotar em Obs). 
    

  

  

2 
O paciente está portando atestado médico?   

Caso tenha iniciado tratamento ocidental, especificar onde no campo Obs. 
    

  

  

3 
Solicitar ao paciente que feche os olhos. Houve algum olho que não fechou? 

Especificar qual no campo Obs. 
    

  

  

4 

Solicitar ao paciente para distender as bochechas. A boca se desviou para 

algum lado? 

 Especificar qual no campo Obs. 

    
  

  

5 
Solicitar ao paciente para sorrir. A boca se desviou para algum lado?  

Especificar qual no campo Obs. 
    

  

  

6 
Solicitar ao paciente para assoviar. A boca se desviou para algum lado?  

Especificar qual no campo Obs. 
    

  

  

7 
Os sintomas indicam ataque externo de vento frio? 

Especificar as razões no campo Obs. 
    

  

  

8 
O Qi está deficiente? 

Explicar como foi feita a análise no campo Obs.  
    

  

  

9 
O Xue está deficiente? 

Explicar como foi feita a análise no campo Obs. 
    

  

  

10 

A língua do paciente está com características dentro da normalidade (volume 

normal, cor rósea, boa motricidade, saburra branca e fina)? 

Caso tenha anormalidades, especificar no campo Obs. 

    
  

  

11 
Os vinte e oito tipos de pulso estão dentro da normalidade? 

 Caso tenha anormalidades, especificar no campo Obs. 
    

  

  

FASE DE RESULTADO 

Item Descrição SIM NÃO 
 

12 

Comparando com os sintomas descritos na fase de avaliação o paciente está 

recuperado? 

Anotar os comparativos no campo abaixo. 
    

  

  

Notas finais e observações    

 
DATA DE ALTA DO PACIENTE 
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