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RESUMO 

A hipertrofia do músculo masseter é um crescimento excessivo unilateral ou bilateral do 

músculo masseter. É uma condição incomum, de etiologia desconhecida, que na maioria 

das vezes, gera um desconforto estético e em alguns casos, funcional, podendo ser 

atribuída a hábitos parafuncionais, desordens psiquiátricas e da articulação 

temporomandibular. O diagnóstico é clínico e exames complementares são indicados 

para excluir possíveis patologias que acometem a região parotídeo-massetérica. 

Diversas formas de tratamento são descritas na literatura, como tratamento clínico, 

medicamentoso, aplicações de toxina botulínica tipo A e cirúrgicos. O presente trabalho 

tem por objetivo avaliar o tratamento da hipertrofia do músculo masseter através da 

Cromopuntura (cromoterapia) aplicando feixes de luzes coloridas nos pontos de 

Acupuntura. Luzes coloridas podem equilibrar o biossistema do corpo físico, mental e 

emocional. A vibração da luz (cores) estimula as células a proceder a uma auto-

regulagem para restituir a comunicação celular sem distúrbios ou bloqueios. Para 

melhores resultados utilizamos a cor apropriada de acordo com sua função nos pontos 

de Acupuntura. 

 

Palavras Chaves: Hipertrofia, Músculo Masseter, Cromoterapia, Acupuntura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Masseter muscle hypertrophy is a unilateral or bilateral enlargement of the masseter 

muscle. A rare condition, of undefined detiology wich in most cases 

generatesanaestheticdisconfort, and in some cases a functional one as well. The 

masseter hypertrophy isusually associated with parafunctional habits, 

psychiatricillnessanddisordersofthetemporomandibular joint. 

Diagnosisisclinicbutcomplementaryexams are necessarytoexcludeotherpathologies 

frequente in parotidmasseteric region. Manywaysoftreatment are described in 

theliteraturesuch as theclinictreatment, medicamentoustreatment, botulinictoxintype A 

injectionandfinallythesurgicaltreatment.The presente study aims to evaluate the 

treatment of masseter muscle hypertrophy through Chromopuncture (chromotherapy) 

by applying beams of colored lights at the Acupuncture points. Colored lights can 

balance the biosystem of the physical, mental and emotional body. The vibration of 

light (colors) stimulates cells to self-regulate to restore cellular communication without 

disturbances or blockages. For best results we use the appropriate color according to its 

function in Acupuncture points. 

 

Keywords: Hypertrophy, Masseter Muscle, Chromotherapy, Acupuncture 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Hipertrofia do Músculo Masseter  

A Hipertrofia do Músculo Masseter (HMM), também definida como Hipertrofia Benigna do 

Músculo Masseter é considerada uma condição incomum, caracterizada pelo aumento de volume 

assintomático do músculo masseter, podendo ser uni ou bilateral (Mandel et al., 1999). Uma 

variação óssea do ângulo mandibular está associada à hipertrofia do músculo em grande parte dos 

casos, exacerbando a projeção do ângulo mandibular (Masters et al., 1955; Adams et al., 1949). O 

primeiro caso de HMM foi relatado em 1880, por Legg, em uma menina de dez anos de idade. 

Desde então, muitos casos semelhantes foram reportados (Dencer, 1961).    

 A HMM afeta geralmente adultos jovens e sua etiologia não é totalmente conhecida. Sabe-se 

que hábitos parafuncionais como: uso prolongado de gomas de mascar, bruxismo, esforço 

mastigatório unilateral, desordens emocionais e da articulação temporomandibular, Trismo, mal 

oclusão e trauma são possíveis causas da HMM (Addante, 1994; Manganelloet al.,2000). 

 O diagnóstico da HMM é clínico, observando-se o aumento de volume na região do músculo 

masseter, delimitada e suave à palpação e geralmente assintomática.Exames complementares, como 

radiografias, tomografias computadorizadas e ressonância magnética são indicadas para excluir 

possíveis patologias que acometem a região parotídeo-massetérica (Black et al., 1985; Roncevic, 

1986; Smyth, 1994;Newton et al., 1999; Trujillo et al., 2002; Rispoli et al., 2008)  

       O tratamento para HMM pode ser conservador ou cirúrgico. O tratamento conservador 

consiste em sessões de psicoterapias, uso de medicamentos, fisioterapia, obtendo-se bons resultados 

em hipertrofias leves.Outro recurso ainda conservador é a injeção de toxina botulínica tipo A, 

considerada uma modalidade menos invasiva de tratamento da HMM (Black et al., 1985; 

Smyth,1994; Cruz et al., 1994).        

 Quanto ao tratamento cirúrgico, inúmeras técnicas cirúrgicas já foram descritas para a 

HMM, podendo haver intervenção apenas no músculo, apenas na mandíbula e com abordagem 

mista, tanto muscular quanto óssea, sendo que as variações de tratamento baseiam-se nos diferentes 

acessos cirúrgicos, intra ou extraoral (Manganello-Souza et al., 2000; Pereira et al., 2006; Rispoli et 

al., 2008). 

 

 

 



2 
 

2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

A HMM é uma condição benigna determinada pelo aumento do tamanho das células 

musculares sem variações de suas quantidades (Mandel et al., 1999; Manganello-souza et al., 2000), 

mas sua consequência na simetria facial gera desconforto e impactos estéticos a muitos pacientes 

(Min et al., 2008).O primeiro caso de HMM foi relatado em 1880, por Legg, em uma menina de dez 

anos de idade. Desde então, muitos casos semelhantes foram reportados (Dencer, 1961)  

  O músculo masseter é retangular, espesso, forte, totalmente recoberto pela fáscia 

massetérica. É composto por dois feixes de fibras, um superficial e um profundo. O superficial tem 

origem na margem inferior do osso zigomático, estendendo-se para trás até a metade do arco 

zigomático (sutura zigomático-temporal), e inserção na face lateral do ramo da mandíbula. O 

feixe profundo origina-se da margem inferior e face medial do arco zigomático e se insere na 

tuberosidade massetérica.Na movimentação da boca o masseter é o músculo que eleva a mandíbula 

com maior potência. Pelo feixe superficial a mandíbula sobe,já o feixe profundo age principalmente 

na 

manute

nção 

da 

oclusã

o 

forçada 

por 

longos 

períod

os. 

 

Figura 1 - O músculo masseter é composto por dois feixes de fibras, um superficial eum profundo.  

Oponto de Acupuntura E6 (jiache) está localizado na proeminência do músculo, no feixe superficial, 

ligeiramenteanterior ao ângulo da mandíbula e acima dele (www.clinicawulcan.com.br) 

 

http://www.clinicawulcan.com.br/
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A Etiopatogenia da hipertrofia do músculo masseter é bastante discutida na literatura e 

várias causas têm sido propostas. Fatores como mastigação excessiva, apertamento dental, 

bruxismo, maloclusão, esforço mastigatório unilateral por perda dos dentes, distúrbios emocionais, 

hábitos parafuncionais, disfunções da articulação temporomandibular, alterações vasculares, 

variação anatômica do ângulo mandibular, altura da inserção do masseter na mandíbula, trauma, 

predisposição genética e uso de esteróides anabolizantes vem sendo descritas como possíveis 

causadores ou pré-disponentes desta alteração (Oliveira et al., 2004; Pereira et al., 2006). 

Geralmente acomete adultos jovens, entre a segunda e a quarta década de vida, sendo mais comum 

em indivíduos com descendência asiática, com apresentação bilateral em aproximadamente 60% 

dos casos (Addante, 1994; Manganello-Souza et al., 2000).     

 O fator estético é sem dúvida a razão maior para o paciente procurar o tratamento, uma vez 

que se observa aumento de volume em região de ângulo mandibular indolor, de lento crescimento, 

uni ou bilateral, sem interferência das funções mandibulares. Em raros casos observa-se a presença 

de dor e impedimento funcional (Beckers, 1977). Nos pacientes afetados bilateralmente,a face 

apresenta um contorno quadrangular característico (Mandel et al., 2002).    

 Clinicamente, há aumento de volume do músculo masseter, de fácil delimitação, 

consistência suave à palpação e geralmente assintomática. No entanto, sinais e sintomas, como 

trismo, protrusão, sensibilidade à palpação, incapacidade funcional devido à dor e desarmonia 

oclusal podem ser relatados, mas, na maioria das vezes, a queixa principal é estética (Black et al., 

1985; Roncevic, 1986; Smyth, 1994; Trujillo et al., 2002; Rispoli et al., 2008).  

 Embora o diagnóstico geralmente seja clínico, o uso de exames complementares, como 

radiografias convencionais, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia 

são indicados para descartar a possibilidade de patologias que acometem a região parotídeo-

massetérica, como neoplasias malignas musculares e de glândulas salivares, parotidite, lipomas e 

miosite ossificante (Black et al., 1985; Roncevic, 1986; Trujillo et al., 2002).  

 Uma variação anatômica do ângulo mandibular pode estar associada à hipertrofia muscular. 

Tal alteração aumenta acentuadamente a área de inserção do músculo e a projeção do ângulo 

goníaco. A presença deste esporão ósseo é constante nos casos de HMM (Adams, 1949; Masters et 

al., 1955).            

 O tratamento clínico da HMM é baseado em sessões de terapia psicológica para pacientes 

com alterações emocionais, uso de medicamentos antiespasmódicos, ansiolíticos, analgésicos, 

dispositivos interoclusais e técnicas fisioterápicas (Black et al., 1985; Cruz et al., 1994; Soares et 

al., 1994).           

 Contudo, não há dados confiáveis quanto ao sucesso do tratamento clínico isolado (Rispoliet 

al.,2008). 
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A injeção de toxina botulínica tipo A, proposta por Smith, Moore e Wood (1994), é 

considerada uma modalidade menos invasiva que as cirurgias de miotomia para o tratamento da 

HMM. A toxina botulínica tipo A causa paralisia nervosa do músculo, com consequente desuso, e 

redução gradual da massa muscular (KIM et al., 2010). A quantidade de toxina botulínica aplicada é 

de 50 a 75 mLde cada lado da face, distribuídos em 3pontos no centro do terço inferior do músculo 

masseter, localizados um centímetro um dos outros (Bas et al., 2010). A toxina botulínica é uma 

proteína catalisadora derivada de uma bactéria anaeróbia Gram positiva, o Clostridium botulinum, 

agindo nas terminações nervosas bloqueando os canais de cálcio, diminuindo assim a liberação de 

acetilcolina, e, consequentemente, causando um bloqueio neuromuscular pré-sináptico. (Amantéaet 

al., 2003).            

  Sem função muscular, o masseter tende a atrofiar. Porém a função aos poucos vai 

retornando, quando novas terminações axonais formam novos contatos pré-sinápticos com fibras 

musculares adjacentes; onde o retorno parcial se dá em aproximadamente quatro meses. (Mandel et 

al., 1999; Castro et al., 2005). Quando o resultado não é de todo satisfatório, faz-se necessário a 

reaplicação da toxina botulínica até chegar ao resultado desejado. O inconveniente é que com as 

diversas aplicações da toxina o paciente pode desenvolver certa resistência à toxina, sendo 

necessária a aplicação de doses maiores; ou mesmo a capacidade de produzir anticorpos antitoxina. 

Contudo, os resultados duram aproximadamente 6 meses apenas. Deste modo a toxina botulínica 

tipo A reduz o volume muscular temporariamente, enquanto que a excisão cirúrgica do tecido 

muscular reduz o número real de células musculares. (Ham, 2009).    

 O tratamento cirúrgico da HMM pode ser por acesso intraoral ou extraoral. O acesso 

extraoral apesar de garantir uma boa visualização do campo operatório e facilitar a remoção do 

esporão ósseo do ângulo mandibular, resulta em uma cicatriz inestética, além de poder lesar o ramo 

marginal mandibular do nervo facial (Manganello-Souza et al., 2000)    

      O acesso intraoral primeiro possui a vantagem de reduzir o risco de lesão nervosa, além 

de evitar a cicatriz, contudo com desvantagens como: limitação do campo operatório, afastamento 

mais agressivo dos tecidos para abordagem óssea, além do edema pós-operatório que pode levar 

várias semanas para a sua remissão, e Trismo sendo necessária fisioterapia para evitar fibrose na 

região(Manganello-Souza et al., 2000). A remoção do feixe muscular é bastante delicada, uma vez 

que próximo tem-se estruturas nobres (ramo do nervo facial, ducto parotídeo, artéria maxilar e 

gânglios) e, a depender da estrutura lesada, a seqüela poderá ser definitiva (Soares et al., 1994). 

Vale salientar que essas fibras removidas serão substituídas por um tecido fibroso cicatricial sem 

nenhuma especificidade funcional (Newton et al., 1999).      

     Contudo os procedimentos cirúrgicos já citados nesta revisão, envolvendo a ressecção do 

ângulo mandibular e / ou dos músculos masseteres, como em qualquer intervenção cirúrgica, é 
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necessário avaliar os riscos gerais associados à cirurgia e nesse caso o risco específico de lesão do 

nervo facial. Além disso, os pacientes com HMM encontram-se em faixa etária economicamente 

ativa, não querendo se afastar por longos períodos do trabalho, o que torna o procedimento 

cirúrgico uma opção mais difícil (Soares et al., 1994).      

    A esse respeito e com os avanços das terapias conservadoras, queremos avaliar a 

cromoterapia (Cromopuntura), como alternativa no tratamento da HMM, com a aplicação da cor 

azul no ponto de Acupuntura E6 (Jiache), localizado na saliência do músculo masseter, com os 

dentes cerrados com firmeza, cerca de um dedo médio de largura anteriormente e acima do ângulo 

da mandíbula. Particularidade: Posição correspondente a um ponto gatilho no músculo masseter 

(Cláudia Focks/UlrichMarz – Guia Prático de Acupuntura – 2005 – Ed. Manole). 
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3 - CROMOTERAPIA 

            A Cromoterapia é a ciência que utiliza as cores na busca do equilíbrio e harmonia entre o 

corpo, mente e emoções. A aplicação das cores altera ou mantém as vibrações que nos 

proporcionam saúde, pela capacidade de regeneração que a energia luminosa possui e a vibração 

que as cores nos proporcionam. Cada cor possui uma vibração específica e uma capacidade 

terapêutica. Absorvemos da luz do sol as vibrações das cores necessárias para nosso equilíbrio. A 

utilização das cores para busca do equilíbrio, não é um processo agressivo, não causa efeitos 

colaterais, atua diretamente na doença procurando restaurar o equilíbrio entre as energias vibratórias 

do corpo. Quase todas as doenças se manifestam primeiro em nosso campo energético, causando 

vários sintomas,que poderiam nos alertar se prestássemos atenção neles, antes de sua manifestação 

no corpo físico. 

3.1 – O sentido das cores no corpo 

3.1.1 – Os Chacras 

            A palavra Chacra vem do sânscrito e significa roda, círculo ou movimento. São centros 

energéticos do nosso corpo que funcionam como portais de energia, fazendo a captação,contenção e 

distribuição desta energia (Qi) para todo o corpo. Estão localizados na espinha dorsal e cabeça. Os 

Chacras são os pontos onde se fundem os meridianos, canais condutores de energia no organismo. 

São sete os principais Chacras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e básico. 

Estão diretamente ligados ao sistema nervoso e as glândulas endócrinas, com funções e 

características específicas. 

3.1.2 - As Cores 

            Vermelho: É a luz de maior comprimento de onda (7600 Ǻ). É a que penetra menos nos 

tecidos, mas produz mais calor. Com isso há uma estimulação da circulação, vasodilatação e 

aumento da frequência cardíaca, resultando em maior aporte sanguíneo, mais células de defesa, 

acelerando o combate às infecções e a recuperação dos tecidos lesados. Indicações: insuficiência 

cardíaca, feridas não supuradas, inflamações, anemias, tosse crônica e asma.   

  Laranja: Sua função básica é auxiliar o órgão ou célula a selecionar o que lhe é benéfico e 

eliminar o inútil ou nocivo. É propício à digestão e metabolismo alimentar, função renal, cálculos 

renais e biliares. Indicações: anemia, asma, bronquite, como antiespasmódico, estimula a digestão, 

aumenta a fertilidade. 

 



7 
 

            Amarelo: É quente, mas não tanto quanto o vermelho. Possui a metade da força estimulante 

do vermelho e a metade da capacidade reparadora do verde.É vasodilatadora e estimula a atividade 

celular, facilitando a regeneração de tecidos desvitalizados. Utilizada para promover a cura e 

cicatrização de lesões diversas, especialmente em órgão e tecidos sensíveis, onde o vermelho 

poderia ser prejudicial. Indicação: Deficiências de estômago, fígado, pâncreas e vesícula biliar, 

ativa a digestão, fortifica o sistema endócrino e processos crônicos.    

  Verde: Ocupa o centro do espectro equidistante dos dois polos, vermelho e violeta. Suas 

características físicas o colocam como a cor mais semelhante ao branco. É utilizado em ferimentos, 

inflamações e processos degenerativos. Auxilia a atividade celular favorecendo a cicatrização, sem 

excitar como o vermelho. Estimula a proliferação celular e substituição dos tecidos degenerados 

acelerando o processo de cura. Por ter comprimento de onda intermediário (5200 Ǻ), penetra mais 

nos tecidos que o vermelho e reduz a reação inflamatória nos órgãos. Indicação: cistos, tumores, 

inflamações articulares, dilatações brônquicas e doenças oculares.     

   Azul: Luz fria com efeito relaxante e analgésico. Aumenta o metabolismo, tem efeito 

descongestionante promove o crescimento. Promove a contração de artérias e veias e tem 

propriedade antisséptica. Indicações: supurações, febre, congestão dor hipertensão, taquicardia, 

hemorragia, lesões de ligamento e regula a contração muscular.     

   Índigo: É uma luz elétrica, fria e adstringente, controla todos os sentidos, induz a produção 

de fagócitos,é depressor respiratório, tônico muscular e anestésico. Indicações: alterações dos 

órgãos dos sentidos, nas alterações neurológicas com convulsões,hemorragias e patologias da 

garganta.           

 Violeta: Ocupa o extremo frio do espectro de cores. É a luz visível de menor comprimento 

de onda (4000 Ǻ) e, portanto, a mais penetrante, podendo atingir estruturas orgânicas em maior 

profundidade que as outras cores. Estimula o sistema imunológico e a circulação periférica, tem 

efeito bactericida, elimina toxinas e detritos resultantes da infecção. Indicações: controle de 

infecções, na cicatrização de feridas e no alívio da dor. Estimula a produção óssea, a regeneração 

dos tecidos e o sistema linfático. 
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4 – CROMOPUNTURA 

            Desenvolvida pelo médico alemão Peter Mandel nos anos 70, a Cromopuntura é pouco 

conhecida no Brasil. Tem por base a milenar Acupuntura, onde a informação para o organismo é 

transmitida através dos pontos dos canais pela inserção de agulhas na pele. Na Cromopuntura a 

informação também é transmitida via pele, mas sem agulhas, com pequenos feixes de luzes 

coloridas nos pontos de Acupuntura.         

  A Cromopuntura baseia-se na certeza de que a doença nada mais é do que uma informação 

incorreta na comunicação entre as células. Segundo a ciência, a comunicação intercelular é feita 

através de energia luminosa. Sendo assim, Mandel defende que a irradiação de uma determinada cor 

pelos canais pode corrigir esse erro, levando à cura. Peter Mandel utilizou os pontos tradicionais de 

Acupuntura chinesa, mas com o tempo desenvolveu seu próprio sistema, descobrindo que a 

Cromopuntura pode inverter condicionamentos, reorganizar funções e eliminar conteúdos 

prejudiciais ao organismo humano. Em 1995, o pesquisador japonês Yoshio Manaka, relata a 

aplicação das cores nos Cinco Movimentos e nos Pontos Shu Antigos. Seus achados clínicos 

demonstraram que os acupontos respondem as diferentes freqüências de luz.   

 Para o tratamento utiliza-se um aparelho denominado bastão cromático, composto por uma 

fonte de luz branca, uma ou duas fendas, onde são colocados o filtro de luz desejado, e um cristal de 

quartzo branco, por onde a luz é projetada. Quando usamos a Cromopuntura, além da estimulação 

dos pontos de Acupuntura, estamos utilizando também os efeitos da cromoterapia nos tecidos onde 

o foco de luz incide; o que permite uma potencialização dos dois tipos de terapias. As aplicações 

podem ser feitas em pontos de Acupuntura específicos para as diversas patologias, diretamente 

sobre os tecidos e órgãos afetados. Através dos canais, a luz conduz a cura para o órgão, glândula 

ou região acometida pela doença. Com um leve toque sobre a pele, sem a necessidade das agulhas. 

A escolha da cor se faz de acordo com as características de cada uma delas e da doença a ser 

tratada. O tempo de exposição à luz vai de 30 segundos a 4 minutos de acordo com a intensidade 

dos sintomas. 
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5 – MATERIAIS E MÉTODO 

        O presente estudo avaliou o tratamento de um caso clínico de hipertrofia bilateral do músculo 

masseter, onde se optou pelo tratamento conservador através da utilização da Cromopuntura (uso da 

cromoterapia no ponto de Acupuntura), com a aplicação da cor azul,por sua função; sendo uma luz 

fria, a luz azul possui efeito relaxante e analgésico, que regula a contração muscular, no ponto de 

Acupuntura E6 (Jiache), localizado na saliência do músculo masseter, com os dentes cerrados com 

firmeza, cerca de um dedo médio de largura anteriormente e acima do ângulo da mandíbula. 

Particularidade: Posição correspondente a um ponto gatilho no músculo masseter (Cláudia 

Focks/UlrichMarz – Guia Prático de Acupuntura – 2005 – Ed. Manole    

      A paciente G.C.F., gênero feminino, 17 anos de idade, apresentou aumento de volume na 

face em ambos os lados, como mostram as fotos realizadas na consulta anterior ao início do 

tratamento. 

 

 

Figura 2 – Vista frontal demonstrando o aumento do volume do músculomasseter bilateral 
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Figura 3 – Vista Lateral da hipertrofia do músculo masseter 

 

Na anamnese relatou que o aumento de volume na face, região do músculo masseter, 

começou por volta dos 07 anos de idade, época que apresentou dificuldade na escola tendo sido 

encaminhada para psicoterapeuta e posteriormente para neurologista, que diagnosticou um quadro 

de ansiedade (déficit de atenção e concentração), passando a tomar medicamento ansiolítico até os 

doze anos de idade. Referiu que apertava e rangia os dentes durante a noite, motivo pelo qual fez 

uso de aparelhos ortodônticos e miorrelaxantes, mas que pela pouca idade não fez o uso 

corretamente e, estando em fase de crescimento o uso era limitado. Relatou dor na região, cansaço 

muscular durante a mastigação e uma insatisfação estética muito grande. Ao exame intrabucal 

observou-se higiene oral satisfatória e desgaste dos dentes significante, devido ao bruxismo 

noturno. Ao exame extrabucal constatou-se um aumento de volume acentuado na região de 

masseter bilateral, dando a face da paciente um contorno mais quadrado. À palpação da região, 

evidenciou-se um aumento de volume bem definido, fixo. O apertamento dental promovia uma 

protuberância na musculatura, deixando-a mais endurecida. Coloração da pele e temperatura do 

local da hipertrofia era normal.         

  Foram realizados exames de imagem para descartar outras patologias que comumente 

aparecem nessa região. 
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Figura 4 – Exame de imagem da paciente GCF para visualização do ângulo mandibular para  

descartar outras patologias que comumente acometem a região 

 

O tratamento através da Cromopuntura foi realizado por um período de 01 mês, sendo 

iniciado em 07 de fevereiro de 2017 com término em 09 de março de 2017. Foram realizadas duas 

sessões por semana, totalizando 10 sessões. O tempo de aplicação foi de 03 minutos de cada lado, 

direito e esquerdo, no ponto de Acupuntura E6 (Jiache), em cada sessão. Para o tratamento foi 

utilizado um bastão cromático para Cromopuntura confeccionado a partir de um tubo oco de cobre, 

e um cristal de quartzo límpido que direciona a energia armazenada no tubo. O bastão pode ser 

elétrico ou a pilha. Foi utilizado neste estudo o bastão a pilha da marca Além das Formas, sendo 

que em cada sessão foi utilizada uma pilha nova a fim de evitar diferença na intensidade da luz 

aplicada em cada sessão, totalizando o uso de dez pilhas. 

 

Figura 5 - Bastão cromático para Cromopuntura confeccionado a partir de um tubo oco de  

cobre, e um cristal de quartzo límpido que direciona a energia armazenada no tubo 

(www.mtcshop.com.br) 
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Ao término das dez sessões foi realizado novo exame intra e extraoral e foram realizadas 

novas fotos. 

 

 

Figura 6 – Vista frontal após o tratamento com Cromopuntura 

 

 

Figura 7 – Vista lateral após o tratamento com Cromopuntura 
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6 - RESULTADOS 

Uma vez que o diagnóstico da hipertrofia do músculo masseter é essencialmente clínico, 

após o término do tratamento, as fotos iniciais foram comparadas com as fotos finais para 

verificação do resultado alcançado         

  Quando da comparação, não foram evidenciadas mudanças significativas na diminuição do 

volume do músculo masseter. 

 

 

Figura 8 – Comparação entre a foto de vista frontal inicial (esquerda) e final (direita) 

 

 



14 
 

Figura 9 – Comparação entre as fotos de vista lateral inicial (esquerda) e final (direita) 

7 – DISCUSSÃO 

            A hipertrofia do músculo masseter é uma patologia pouco comum, no entanto nos últimos 

anos vários casos têm sido descritos na literatura. O paciente geralmente apresenta aumento de 

volume na região do ângulo mandibular, podendo ser uni ou bilateral. A etiopatogenia da 

hipertrofia do masseter é bastante discutida na literatura e várias causas têm sido propostas. Fatores 

como mastigação excessiva, apertamento dental, bruxismo, maloclusão, hábitos parafuncionais, 

altura da inserção do músculo na mandíbula, trauma, distúrbios emocionais, entre outros vem sendo 

descritas como possíveis causadores ou predisponentes desta alteração (Oliveira et al., 2004; Pereira 

et al., 2006). Muitos autores relatam que a ansiedade é uma característica comum aos pacientes com 

HMM. Essa característica pode ser observada no caso relatado, que apresenta bruxismo noturno por 

quadro de ansiedade.           

 O diagnóstico é essencialmente clínico, anamnese e exame físico; e para auxiliar no 

diagnóstico, exames de imagem como radiografia panorâmica, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética podem ser solicitadas. Esses exames por imagem são 

importantes para a exclusão dos principais diagnósticos diferenciais que são: tumores benignos e 

malignos de glândulas salivares maiores (como a parótida e glândula submandibular), tumores 

ósseos do terço médio e inferior da face, processos inflamatórios musculares ou salivares, 

neoplasias vasculares e aumentos nodulares, pois possibilitam uma visualização mais detalhada dos 

achados em tecidos moles (Seltzeret al., 1987; Pereira et al., 2006)    

  O primeiro fator a ser considerado importante na decisão do tratamento é a gravidade da 

hipertrofia. Nos casos de hipertrofia leve à moderada, sem alteração óssea envolvida, onde o 

tratamento cirúrgico não está indicado (risco de danos ao Nervo Facial e morbidade pós- 

operatória), utiliza-se o tratamento clínico (conservador), que se baseia no uso     de tranqüilizantes, 

relaxantes musculares, psicoterapias, ajustes oclusais, uso de placas miorrelaxantes e  técnicas 

fisioterápicas(Black et al., 1985; Cruz et al., 1994; Soares et al., 1994; Mandel et al., 2002). Rispoli 

e colaboradores (2008) afirmaram que o tratamento clínico possui bons resultados apenas em 

hipertrofias leves.           

  Outro método de tratamento da HMM é a utilização da injeção de toxina botulínica tipo A, 

uma proteína catalisadora derivada de uma bactéria anaeróbia Gram positivo, o Clostridium 

botulinum, que age nas terminações nervosas bloqueando os canais de cálcio e diminuindo a 

liberação de acetilcolina, com consequente bloqueio neuromuscular pré-sináptico (Amantéaet al., 

2003). Com a paralisia, o músculo tende a atrofiar. Porém a função retorna gradativamente, quando 

novas terminações axonais formam novos contatos pré-sinápticos com fibras musculares adjacentes,  
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onde o retorno parcial se dá em aproximadamente quatro meses, e o completo retorno à função em 

seis meses, sendo necessária a reaplicação (Mandel et al., 1999; Castro et al., 2005). No entanto, 

com as diversas aplicações pode ocorrer certa resistência à toxina, sendo necessária a aplicação de 

doses maiores (Pereira et al., 2006).         

 A Hipertrofia do músculo masseter é uma condição benigna e incomum que pode gerar 

prejuízos estéticos e funcionais ao paciente. Diversas são as formas de tratamento descritas na 

literatura, sendo este estudo uma tentativa de uma nova abordagem de tratamento clínico, através do 

uso da Cromopuntura (uso da cromoterapia nos pontos de Acupuntura), tendo sido utilizada a cor 

azul, por sua função de regulação da contração muscular e relaxamento, que apesar de não ter 

apresentado um resultado significativo neste caso relatado, acredito que associado a outros tipos de 

tratamento clínico em novos estudos, possa alcançar um resultado desejável. 
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8 - CONCLUSÃO 

 De acordo com o caso relatado e a revisão da literatura foi possível constatar que a 

hipertrofia do músculo masseter acomete principalmente adultos jovens. A escolha do tratamento 

está diretamente relacionada à avaliação clínica do paciente, porém exames complementares de 

imagem são oportunos para o diagnóstico diferencial com outras doenças. Apesar do tratamento do 

caso relatado neste trabalho através da Cromopuntura não ter apresentado um resultado 

significativo, se aplicado na fase apropriada e associado a outros tratamentos clínicos como o uso de 

aparelhos ortodônticos, medicamentos e psicoterapia nos distúrbios emocionais, acredito ter o 

alcance desejado em estudos futuros. 
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