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Resumo  

 

Acupuntura e um conjunto de conhecimentos tecnico-empiricos da medicina chinesa que visa 

a terapia e a cura das doencas atraves da aplicacao de agulhas, moxa e outras tecnica. Esta 

crença surgiu na china em plena idade da pedra, ha aproximadamente 4.500 anos. Com o 

modernos avanço tecnológico, outros instrumentos e técnicas vieram enriquecer seus 

recursos fisioterapicos. Segundo a teoria da acupuntura as estruturas do organismo se 

encontram originalmente em equilibrio pela atuação das energias Yin (negativa) e Yang 

(positiva) desse modose as energias yin e yang estiverem em perfeita harmonia, o organismo 

certamenete estara com saúde, por outro lado em desequilibrio gerara a doenca.o tratamento 

atraves da acupuntura visa a normalização dos orgãos doentes atraves de um suporte 

funcional que exerce assim seu efeito terapeutico por meio do estimulo de ponos reflexos que 

tenham a propriedade de estabelecer o equilibrio  Objetivo: Observar os efeitos da 

acupuntura como opção de tratamento da gonartors, e dores no joelho. Sendo uma pratica 

milenar de origem chinesa que nos ultimos anos vem sendo colocada a prova por 

pesquisadres que buscam um entendimento maior sobre suas reacoes e acoes sobre o 

oganismo.  Métodos: Estudo bibliográfico de caráter avaliativo e abordagem descritiva 

composto de livros e artigos, compreendidos entre os anos de 1999 a 2011. Conclusão: 

Dentre os artigos estudados, não foi encontrado artigos referidos com o uso da tecnica da 

acupuntura  no tratamento da gonartrose e dores no joelho. Mas, de uma forma geral obteve 

se os resultados. 

Palavras-chave: Acupunturas; Gonartrose; Tratamento. 

 

1. Introdução 

 

Segundo Chiarello, Driusso, Radl (2005), com o envelhecimento da população Brasileira 

observa-se um aumento das doenças crônicas e degenerativas. E de acordo com Lianza 

(2006), a Osteoartrose é uma das doenças reumáticas mais freqüentes em toda a população 

mundial, no Brasil a doença atinge cerca de 16,2% da população, sendo responsável por 30 a 

40% das consultas em reumatologia, que acomete ambos os sexos e raças. Estima que 55% da 
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população idosa possa referir queixas funcionais decorrente da Osteoartrose, além de causar 

ao individuo um progressivo declínio funcional, um fator predisponente ao imobilismo com 

sequentes crises de dores na articulacao bastante suscetivel as lesoes traumaticas por ser muito 

submetido a esforco e nao possuir tecido adiposo. 

Nos dias atuais a população conta com variedades de atividades que buscam a melhoria da 

qualidade de vida. E dentre elas, novos conhecimentos. Assim, ao longo dos anos, tem havido 

muita inovação relacionada com seus princípios, meridianos e pontos. Os conhecimentos da 

Acupuntura foram transmitidos de geração em geração. 

Explicar os fenômenos que ocorrem nos órgãos através dos conceitos de acupuntura é um 

método que trabalha de forma preventiva identificando vários deficiências do organismo e um 

conjunto de conhecimentos técnico-empirico da medicina chinesa que visa a terapia e a cura 

das doencas atraves da aplicacao de agulhas moxa e outras tecnicas. Esta crença surgiu na 

China em plena idade da pedra, ha aproximadamente 4.500 anos. 

Com o moderno avanco tecnologico outros instrumentos vieram enriquecer seus recursos 

fitoterapicos. Segundos a teoria da acupuntura as estruturas do organismo se encontram 

originalmente em equilibrio pela atuaçao das energias yin (negativa e yang (positiva) desse 

modo se as energias yin e yang estiverem em perfeita harmonia o organismo certamenete 

estara com saude, por outro lado em desequilibrio gerara doencas o tratamento atraves da 

acupuntura visa a normalizacao dos orgaos doeentes atraves de um suporte funcional que 

exerce assim seu efeito terapeutico por meio de estimulo de pontos reflexos que tenham a 

propriedade de estabelecer o equilibrio. 

A articulação do Joelho é a maior e mais complexa articulação do corpo, relacionando três 

articulações distintas dentro de uma só cavidade articular: A articulação Patelofemoral, 

intermediaria entre a Patela e a superfície Patelar do Fêmur, articulação Tibiofemoral lateral, 

entre o Côndilo lateral do Fêmur, o Menisco lateral e o Côndilo lateral da Tíbia, articulação 

Tibiofemoral medial, entre o Côndilo medial do Fêmur, o Menisco medial e o Côndilo medial 

da Tíbia (TORTORA e GRABOMSKI, 2002). 

Os músculos que fazem parte da articulação do joelho são reto femoral, vasto lateral, vasto 

medial e vasto intermediário, semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, poplíteo, 

gastrocnêmico, grácil, sartório e tensor da fáscia lata (KAPANDJ, 2007). 

A gonartrose é caracterizada pela presença de dor, espasmos musculares, rigidez, limitação do 

movimento, desgaste e fraqueza muscular, deformidades, creptação e perda da função. E 

durante a inflamação ocorre calor, dor, rubor e tumefação (ROBBINS, 2001). 

Com o crescente número de trabalhos e pesquisas científicas envolvendo a tecnica de 

acupuntura observou-se a necessidade de pesquisar a utilização da acupuntura, sendo 

considerada um importante aliado no alivio da dor do paciente em diferentes seguimentos do 

corpo humano, e desta forma escolheu-se a articulação do joelho pela patologia gonartrose, já 

que é uma das principais molestias que acometem os idosos de uma forma geral. 

Não foi encontrado, dentre os artigos estudados, referência ao uso da tecnica da Acupuntura 

no tratamento da gonartrose e dores decorrentes. São poucos os estudos existentes na 

literatura que avaliam a eficácia de tratamentos através da Acupuntura em lesões e/ou 

patologias articulares. Entretanto, a tecnica da Acupuntura já é citada, principalmente em 

revistas como um método eficaz no tratamento de lesões  e no alivio das dores. E desta forma, 

foi proposto o estudo da tecnica da Acupuntura como opção de trataemnto da gonartrose e 
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dores no joelho, com o objetivo de observar os efeitos da Acupuntura no tratamento da 

gonartrose; estudar a tecnica; estudar a gonartrose; estudar anatomia e biomecânica do joelho; 

analisar as possibilidades de tratamento com a tecnica da Acupuntura  na gonartrose e nas 

diores no joelho, propor a utilização da tecnica da acupuntura como opção de tratamento da 

patologia gonartrose e dores decorrentes. 

 

 

Anatomia e biomecânica do Joelho 

 

O Esqueleto é uma estrutura inerte que dá suporte ao corpo, e dinâmico servindo de alavanca 

para movimentos. O mesmo está em constante remodelação por toda vida (FREITAS et al, 

2006).  

O Osso é uma estrutura rígida de tecido conjuntivo, formado por células osteócitos, 

osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos derivam dos osteoblastos que estão presente em 

uma matriz protéica de fibras colagenas, e mantém as atividades celulares do tecido ósseo. Os 

osteoblastos secretam colágenos e componentes necessários para formação do tecido ósseo, e 

iniciam a calcificação. E os osteoclastos são derivados dos glóbulos brancos do sangue, 

responsável por liberar enzimas e ácidos responsáveis pela digestão de componentes protéicos 

e minerais do osso (TORTORA e GRABOWSHK, 2002). 

O Esqueleto é uma estrutura inerte que dá suporte ao corpo, e dinâmico servindo de alavanca 

para movimentos. O mesmo está em constante remodelação por toda vida (FREITAS et al, 

2006). 

Os ossos propiciam a sustentação do corpo, protegem as estruturas vitais e proporciona um 

sistema de alavancas, ligadas pelas articulações, com capacidade de resistir às forças 

desenvolvidas pelos músculos, os quais permitem as diferentes posturas e a locomoção. Os 

ossos propiciam a sustentação do corpo, protegem as estruturas vitais e proporcionam um 

forte sistema de alavancas, ligadas pelas articulações, com capacidade de resistir às forças 

desenvolvidas pelos músculos, os quais permitem as diferentes posturas e a locomoção 

(DANTAS, 1999).  

Segundo Tortora e Grabowshk (2002), o Joelho é constituído por um conjunto anatômico 

funcional complexo, sendo formado por: estruturas ósseas, capsulares, ligamentares, e 

musculares. -Os componentes anatômicos do Joelho são: Ósseas: Fêmur, Patela, Tíbia e 

Fíbula;-Capsulares: Cápsula Articular, Retináculos Patelares medial e lateral, discos 

articulares, Menisco Medial e Menisco Lateral e Bursas pré-patelar, infrapatelar e 

suprapatelar; -Ligamentares: Ligamento Patelar, Ligamento Poplíteo obliquo, Ligamento 

Poplíteo arqueado, Ligamento colateral Tibial, Ligamento colateral Fibular ligamentos intra-

capsulares, Ligamento cruzado anterior (LCA ) e Ligamento cruzado posterior (LCP); 

-Músculos: Quadríceps (Vasto lateral, medial e intermédio Reto da coxa), Tensor da Fáscia 

Lata, Adutor Magno, Adutor longo, Sartório, Grácil, Semitendineo, Semimembranáceo, 

Bícepsfemoral.A Biomecânica utiliza os princípios da mecânica para solucionar os problemas 

relacionados à estrutura e à função dos organismos vivos. Envolve analise das forças para 

estudar os aspectos anatômicos e funcionais, para tanto é considerado alguns sub-ramos da 

mecânica: A estática ramo da mecânica que trata de sistemas em um estado constante de 

movimento, Dinâmica trata de sistemas submetidos a aceleração. E subdivisões adicionais ao 
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estudo da biomecânica: Cinemática, estudo da descrição do movimento incluindo 

consideração de espaço e tempo. Cinética, estudo da ação das forças, e o antropométrico, que 

relaciona as dimensões e os pesos dos segmentos corporais (TORTORA e GRABOWSHK, 

2002). 

Em um estado constante de movimento No alinhamento tíbio-femoral, o eixo anatômico 

longitudinal do fêmur, é obliquo, enquanto que o da tíbia é vertical, podendo criar um valgo 

fisiológico, sendo considerado como valores normal entre 10 a 12 graus para homens e de 14 

a 16 graus para mulheres. A mobilidade no plano sagital, os movimentos são de flexão e 

extensão, no plano horizontal são de rotação medial e lateral quando o joelho esta em flexão. 

O Eixo de flexão e extensão passa horizontalmente através dos côndilos femorais, com 

inclinação medial para baixo, esta obliqüidade faz com que a tíbia se mova de uma posição 

lateral ao fêmur (valgo fisiológico) em extensão, para uma posição medial ao fêmur na flexão 

completa. O movimento depende da articulação coxo-femoral, devido aos músculos serem 

biarticulares. O excesso de extensão de joelho é denominado recurvato, e o inverso é o fleo 

(MOGINNIS, 2002). 

A articulação do Joelho é a maior e mais complexa articulação do corpo, relacionando três 

articulações distintas dentro de uma só cavidade articular: A articulação Patelofemoral, 

intermediaria entre a Patela e a superfície Patelar do Fêmur, articulação Tibiofemoral lateral, 

entre o Côndilo lateral do Fêmur, o Menisco lateral e o Côndilo lateral da Tíbia, articulação 

Tibiofemoral medial, entre o Côndilo medial do Fêmur, o Menisco medial e o Côndilo medial 

da Tíbia (TORTORA e GRABOMSKI, 2002). 

Na realização de um movimento, a forma como a superfície articular dos ossos entra em 

contato uma com a outra, determina o tipo de movimento que poderá ser feito na articulação. 

O Joelho é a articulação intermédia do membro inferior realiza movimentos de flexão, 

extensão, A flexão é o movimento que aproxima a face posterior da perna à face posterior da 

coxa (KAPANDJI, 2003).  

A amplitude de movimento do Joelho de acordo com a goniometria, usada para verificar o 

grau de liberdade de movimento de uma articulação, pode se atingir, 140º, se o Quadril estiver 

flexionado, A extensão se define como o movimento que afasta a face posterior da perna ou 

seja retorno (MARQUES, 1999). 

Alguns fatores são determinantes para a eficiência do movimento, com qual os músculos 

exercem um torque, que esta relacionado à fatores: Biomecânicos como o diâmetro do corpo 

do músculo, o braço de alavanca, assim como o comprimento e a direção dos feixes 

musculares. Toda modificação da posição da articulação leva a uma modificação do 

comprimento do músculo e, portanto de sua força. Os fatores fisiológicos, como por exemplo, 

a proporção de tecido conjuntivo e de gordura assim como o comprimento, que modificam as 

propriedades viscoelásticas. A separação dos diferentes tipos de fibras musculares, (I, IIa, 

IIb), tem igualmente uma influencia sobre o tipo de força desenvolvida por cada músculo 

(VALERIUS et all, 2005). 

 

 

Inflamação 
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Conforme Guirro e Guirro (2002), a inflamação é uma reação defensiva local, em geral 

restrita à área sujeita à agressão de agentes lesivos. Qualquer que seja a natureza do agente 

agressor, física, química ou biológica, ocasiona uma resposta uniforme, quase estereotipada,já 

que provém da liberação dos mesmos mediadores químicos, bem ora o padrão da resposta 

inflamatória, seja uniforme, a intensidade, a duração e a reação pode ser determinada tanto 

pela gravidade do agente lesivo quanto pela capacidade reacional do organismo lesado.Na 

inflamação ocorre sempre uma seqüência de eventos ordenados na microcirculação, 

participando dela os elementos figurados do sangue e tecido conjuntivo. 

Segundo Robbins (2001), a inflamação é uma resposta protetora cujo objetivo é livrar o 

organismo da causa inicial. Se não ocorrer o processo inflamatório, as infecções 

prosseguiriam e as feridas jamais cicatrizariam. A resposta inflamatória ocorre no tecido 

conjuntivo vascularizado, incluindo o plasma, células circulantes, vasos sanguíneos e 

constituintes celulares e extracelulares do tecido conjuntivo. Sendo o processo inflamatório 

dividido em Agudo e Crônico. 

- A aguda tem uma duração relativamente curta de minutos varias horas ou alguns dias e suas 

principais características são exsudação de liquido e proteínas plasmáticas (edema) e 

emigração de leucócitos, predominantemente neutrófilos, Uma resposta inflamatória é 

caracterizada, por um aumento do fluxo sanguíneo para a área lesada, abertura dos leitos 

capilares, com o aumento da permeabilidade vascular ocorre o exsudato, os leucócitos aderem 

ao endotélio através de moléculas e migram para o local da lesão, sob a influência de agentes 

quimiotáticos. Segue a fagocitose e morte do agente ofensivo. Os mediadores da inflamação 

podem ser oriundos do plasma: Sistema complemento, ou das células: histamina, que 

precisam ser secretadas ou são sintetizadas, prostaglandinas e citocinas. As principais fontes 

celulares são plaquetas, neutrófilos, mastócitos, macrófagos e mastócitos que resulta em 

dilatação. 

- A inflamação crônica têm uma duração prolongada e esta associada histologicamente à 

presença de linfócitos e macrófagos proliferação de vasos sanguíneos fibrose e necrose 

tecidual. A inflamação crônica origina se de infecções persistentes, a resposta inflamatória 

pode assumir o padrão de reação granulo matosa, que é encontrada em doenças imunes e 

infecciosas crônicas, no qual a célula predominante é um macrófago ativado com aparência 

modificada; Exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos e endógenos; 

Auto imunidade, pode se ocorrer reações imunes contra os próprios tecidos do individuo, 

levando a doenças auto imune. E caracteriza por Infiltração de células mononucleares, 

macrófagos que é uma figura central da inflamação crônica, linfócitos (T e B) as células T 

podem estar ativadas ou de memória e plasmocitos, que produzem anticorpos dirigidos contra 

antígenos persistentes a lesão; Destruição tecidual induzida, por células inflamatórias; 

Tentativa de cicatrização por substituição de tecido danificado por tecido conjuntivo. 

 

 

Acupuntura 

 

Segundo Maciocia (2005), a Acupuntura é um método que trabalha de forma preventiva 

identificando vários deficiências do organismo e um conjunto de conhecimentos técnico-

empirico da medicina chinesa que visa a terapia e a cura das doencas atraves da aplicacao de 
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agulhas moxa e outras tecnicas. Esta crenca surgiu na China em plena idades da pedra, ha 

aproximadamente 4.500 anos. Com o moderno avanco tecnologico outros instrumentos 

vieram enriquecer seus recursos fitoterapicos. Segundos a teoria da acupuntura as estruturas 

do organismo se encontram originalmente em equilibrio pela atuacao das energias yin 

(negativa e yang positiva), desse modo se as energias yin e yang estiverem em perfeita 

harmonia o organismo certamenete estara com saude, por outro lado em desequilibrio gerara 

doenças o tratamento atraves da acupuntura visa a normalizacao dos orgaos doentes atraves de 

um suporte funcional que exerce assim seu efeito terapeutico por meio de estimulo de pontos 

reflexos que tenham a propriedade de estabelecer o equilibrio. 

De acordo com Yun-Ta (2006), a Acupuntura altera a circulação sanguínea, a partir da 

estimulação de certos pontos, pode-se alterar a dinâmica da circulação regional proveniente de 

microdilatações. Outros pontos promovem o relaxamento muscular, sanando o espasmo, 

diminuindo a inflamação e a dor. O estímulo de certos pontos promove a liberação de 

hormônios, como o cortisol e as endorfinas, promovendo a analgesia. 

A Acupuntura ajuda a aumentar a resistência do hospedeiro. Quando há agressão externa, 

alguns sistemas orgânicos são prejudicados. Há uma regulação interna para oferecer 

resistência à doença. A Acupuntura exacerba estes mecanismos para que em menos tempo o 

equilíbrio e a saúde sejam restabelecidos (ROSS, 2003). 

Ainda segundo Ross (2003), muitas pesquisas revelam ser possível o estímulo do hipotálamo, 

da hipófise e de outras glândulas que atuam na recuperação. A Acupuntura regula e normaliza 

as funções orgânicas. As diversas funções no homem são inter-relacionadas. Se há algum 

distúrbio alterando esse interrelacionamento, ocorre a manifestação de sintomas e a doença se 

estabelece. O estímulo pela Acupuntura pode dinamizar e restabelecer os relacionamentos 

anteriores e apressar a recuperação. 

A Acupuntura promove o metabolismo. O metabolismo é fundamental na manutenção da 

vida. Em certas condições de doença, há alteração do metabolismo dos diversos órgãos, com 

conseqüente prostração e deficiência do organismo. A Acupuntura permite a recuperação 

desse metabolismo, importante no processo de cura (YUN-TA, 2006). 

Conforme Maciocia (2005), na gonalgia o joelho recebe o Gan Qi (Fígado). O Qi dos três 

Canais de Energia Principais Yangdo Pé e dos três Canais Yin do Pé. Esse Conjunto 

energético constitui o Qi do joelho. Essa região tambêm recebe e se comunica com os Canais 

de Energia Secundários do corpo. Por exemplo, Canais de Energia Tendinomusculares. 

Curiosos e Distintos. GonaIgias  por Acometimento do Canal de Energia Principal; O joelho 

na concepção da Medicina Chinesa representa a região de passagem do Qi do plano 

superficial para o profundo e vice-versa. Por isso, o joelho representa uma região em que 

frequentemente ocorrem bloqueios e estagnações de Qi endeeo X fourema (SçãaonguÓe) 

selaev (aanrdtroosea) queaodsrtoesopoálrgoisceos, processos inflamatórios e infecciosos 

(YUN-TA, 2006). 

Ainda de acordo com Yun-Ta (2006), o Gan Qi (Figado) controla os ligamentos os tendões e 

a cápsula articular do joelho; o Canal de Energia Principal do Wei (Estomago) promove a 

atividade da sinóvia e também da parte anterior do joelho (patela ligamento patelar e tendão 

quadricipital). O Canal de Energia Principal do pangguang (Bexiga) controla as estruturas da 

fossa poplítea, os três Canais de Energia Principais Yin do Pé e regulam a parte medial do 

joelho. O Canal de Energia Principal do Dan (Vesicula Biliar) controla a região lateral do 
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joelho. É por isso que a patologia regional do joelho está na dependência do Gan Qi (Figado) 

e do Qi dos Canais de Energia Principais que por ali transitam. 

Segundo Ross (2003), quando os Canais de Energia Principais sofrem bloqueios e 

estagnações de Qi e de Xue (Sangue), surgem algias. Lesões osteoarticulares e de partes 

moles. Como inflamações e degenerações. Esse fato permite que reconhecendo-se a 

topografia das alterações energéticas. é possível fazer o diagnóstico do Canal de Energia 

Principal afetado: - Canal de Energia Principal do Wei (Estomago): as alterações energéticas 

deste Canal de Energia provocam dor na região anterior do joelho acometendo o tendão 

quadricipital e o ligamento patelar e provocando a dor. 

Na acupuntura são mais de 300 pontos que tem uma ou mais funções relacionadas seus efeito 

nervoso aciona diversas terminações nervosas, que além de relaxar a musculatura local, esse 

estimula e transmitido por meio dos nervos ate a medula espinal fazendo com que ela libere 

substancias que cortam a sensação da dor, os impulsos nervosos são redirecionados a massa 

cinzenta, assim são ativadas áreas do cérebro que administram a dor e são liberados 

mediadores químicos ou neurotransmissores como a serotonina por tras da sensação de bem 

estar e endorfina nosso analgésico orgânico. 

Dentre suas técnicas alternativas são usadas: 

-  a Acupressao em pacientes que tem fobia a agulhas consiste em pressão manual do local 

para melhora da dor. Também conhecida como acupuntura por sistemas as agulhas são 

focadas em áreas do corpo como orelhas cabeça e pés, essas regiões apresentam um numero 

expressivo de pontos que fazem conexão com o resto do organismo. 

- Eletroacupuntura e parecido com o método tradicional, a diferença e que as agulhas estão 

ligadas a um aparelho emissor de correntes elétricas, esse estimulo mais intenso poderia 

agilizar a resposta a terapia. 

- Moxabustao consiste na queima de bastões feitos de ervas próximo aos locais onde ficam os 

pontos, o estimulo se da, portanto em função  do calor mais a pele não chega a ser tocada nem 

queimada. 

Pesquisas realizadas por algumas das mais importantes universidades do mundo comprovam a 

eficiência das agulhas em um conjunto de doenças muito maior do que se imaginava, seus 

benefícios se estendem do tratamento de enfermidades como depressão e obesidade a 

tratamentos de beleza. 

De acordo com Maciocia (2005), o avanço do método nascido na china em terras ocidentais e 

consequência de algumas transformações ocorridas nos últimos anos. A primeira foi a 

demanda crescente por técnicas que melhoram a saúde sem a necessidade de remédios. A 

segunda deve se ao fato de que a medicina tenha encontrado métodos de avaliar com precisão 

cientifica através de imagens os efeitos das agulhas no organismo, como por exemplo, a 

ressonância magnética funcional que permite ver o cérebro em movimento proporcionando 

assim uma melhor resposta. Dessas abordagens estão surgindo dados que descrevem como a 

técnica funciona, incentivando a ampliação das situações as quais ela comprovadamente se 

aplica. Respaldada nesses achados, a acupuntura se firma em áreas fora da sua terra natal, nas 

quais nao se cogitava sua participação. Uma dessas atribuições mais originais e o auxilio no 

regulação do funcionamento do sistema cardiovascular A compreensão de como a técnica age 

na hipertensão e reduz os problemas como a isquemia do miocárdio, explica JohnLonghuurst, 

da Universidade da California (EUA). Ele assina uma revisão de estudos experimentais sobre 
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a utilização da técnica no combate de enfermidades cardíacas. A isquemia consiste na 

diminuição do afluxo de sangue  numa parte do organismo, ocasionando consequente reducao 

de oxigênio.e de nutrientes da região. O que se sabe e que a acupuntura promove um aumento 

na liberação de hormônios com o poder de excitar ou inibir o ritmo de trabalho do sistema 

nervoso central. Isso pode incentivar a melhor irrigação sanguíneas dos tecidos. Verificou se 

que a acupuntura atua como coadjuvante e reduz a pressão em pacientes que tomam anti-

hipertensivos. Se pela medicina chinesa o efeito surge do reequilíbrio das energias Yin e 

Yang, a ciência ocidental indica que as agulhas influenciam positivamente no sistema 

renina—ogiotensina (importante na regulação da pressão ) e modulan a atividade endócrina 

diminuindo a produção de aldosterona e angiotensina II. Os dois mecanismos estão no 

processo da hipertensão. Um impacto também comprovado mais recentemente ocorreu na 

recuperação de pacientes com sequelas motoras e cognitivas apos acidentes vasculares 

cerebrais (AVC). A curiosidade cientifica esta levando as outras descobertas sobre o potencial 

da técnica. Exemplo disso e a pesquisa feita pelo imunologista Luis Uloa, da New Jersey 

Medical School (EUA). Para conferir o poder anti-inflamatorio da eletroacupuntura, foi 

aplicada a técnica em cobaias com sepsis, doença infecciosa grave que pode causar também 

uma intensa reação inflamatória. A eletroacupuntura foi usadafoi usada para ativar os nervos 

ciático e vago e a glândula adrenal, elevando a produção de dopamina pela adrenal. O 

resultado foi que apartir  da estimulação dos pontos, houve a inibicao da produção de 

substancias do grupo das citocinas que estão associadas a inflamação. Na área da medicina 

esportiva a pratica tem trazido ótimos resultados para recuperar atletas como para aumentar a 

performance física. Um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Estadual de 

Londrina e do Centro Universitario de Maringa ambos no Parana. Após reunirem mais de 20 

trabalhos científicos com atletas de diferentes modalidades concluíram que a pratica pode ser 

usada para aprimorar aspectos como velocidade, forca de explosão, resistência e outras 

capacidades relacionadas ao desempenho esportivo. Eles defendem um acupunturista 

esportivo presente nas equipes de alto rendimento afim de melhorar a performance final dos 

atletas.  A acupuntura também mostra sua eficácia na aplicação contra excesso de peso, sendo 

evidenciada por varias pesquisas os resultados obtidos em em um estudo publicado no jornal 

especializado “Acupuntura in Medicini”. No trabalho foi constatado que a marcação de alguns 

pontos na orelha relacionados ao acumulo de gordura ( estariam  vinculados a fome, ao 

estomago e ao sistema endocrinológico entre outros, reduziu em 6% o índice de massa 

corpórea (IMC), de indivíduos com sobre peso que participaram do experimento. A 

instituição Paulista q ha três anos implantou um ambulatório de acupuntura voltado apenas 

para  crianças, promete reforçar seu pioneirismo na área.  

 

 

2. Metodologia 

 

O estudo foi realizado através de uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter avaliativo e 

abordagem descritiva composta de livros de acervo particular e acervo da biblioteca da 

Universidade Nilton Lins – Campos Flores, com as literaturas ou artigo publicados, 

compreendidos, entre os anos de 1999 a 2011, pesquisas em revistas científicas (Revista 

Brasileira de Fisioterapia e Fisioterapia Brasil), além de pesquisas nos sites de busca Medline, 
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Pubmed, Scielo, Google e sites específicos de publicação científica com as seguintes palavras 

chaves:  

Os artigos estudados e selecionados foram analisados de acordo com o título e resumo dos 

estudos, de acordo com as palavras chaves e conteúdos que pudessem correlacionar com o 

estudo proposto. 

Os critérios para inclusão dos artigos para o estudo de revisão de literaturas foram os que se 

enquadraram na data proposta, aqueles que se relacionavam Acupuntura como opção de 

tratamento da gonartrose,e dores na articulação do joelho e/ou outro seguimento do corpo 

humano que pudessem correlacionar com o seguimento estudado. E excluídos aqueles que 

não se enquadraram na data estudada, os que não estavam publicados em revistas ou sites 

conhecidos e aqueles que não possuíam literatura que pudessem correlacionar com o estudo. 

O estudo buscou observar os efeitos da Acupuntura como opção de tratamento da 

gonartrose e dores no joelho. 

 

 

3. Resultados e Discussao 

 

O objetivo deste estudo foi observar os efeitos da Acupuntura como opção de tratamento da 

gonartrose e dores no joelho. Os dados obtidos se configuram a partir de artigos que respeitam 

a metodologia proposta, referentes acupuntura no tratamento da gonartrose, e dores no joelho. 

Dentre os artigos estudados, não foi encontrado artigos referidos com o uso da tecnica da 

acupuntura no tratamento da gonartrose e dores no joelho. Mas, como os efeitos em que a 

técnica age são os mesmos em qualquer segmento do corpo humano, os resultados foram 

realizados também a partir de artigos que enfatizaram a ação da tecnica de uma forma geral. 

Estudos que identificaram áreas do cérebro acionadas pelas agulhas entre elas nosso centro de 

controle da dor. 

A acupuntura promove à liberação de substancias analgésica as endorfinas, estudo este que 

comprova a eficácia da acupuntura no tratamento das dores nas costas, cabeça e artrites. 

A acupuntura já se consagrou como método eficiente pra aliviar as dores, embasada por 

solidas pesquisas cientificas realizadas e3m todo o mundo, suas aplicações começam a se 

expandir no tratamento de doenças como depressão, na recuperação de sequelas de acidente 

vascular cerebral, esses avanços se deve se ao fato de que a medicina finalmente encontrou 

meios de avalias com mais refinamento cientifico os efeitos das agulhas no organismo, os 

cientistas estão recorrendo a testes moleculares e ao que há de mais avançado em tecnologia 

diagnostica, como os exames de imagem (a exemplo da ressonância magnética funcional, que 

permite ver o cérebro em movimento) dessas abordagens estão surgindo dados que descrevem 

como a técnica funciona incentivando a ampliação das situações as quais ela 

comprovadamente se aplica obtendo assim respostas. 

Sua eficácia expande-se como no auxilio na regulação do funcionamento do sistema 

cardiovascular, a pratica age na hipertensão e reduz problemas como a isquemia do 

miocárdio, explica John Longhurst, da universidade da California (EUA) em uma revisão de 

estudos experimentais sobre a utilização da técnica no combate de enfermidades cardíacas. O 

que se sabe e que a acupuntura promove um aumento na liberação de hormônios com poder 

de excitar ou inibir o ritmo de trabalhodo sistema nervoso central podendo assim incentivar 



10 
 

uma melhor irrigação sanguínea dos tecidos. Um impacto também comprovado mais 

recentemente ocorreu na recuperação de pacientes com sequelas motoras e cognitivas apos 

acidente vascular cerebral (AVC) 

No caso da gonartrose, que a inflamação impede a movimentação do joelho, levando a 

calcificação e dificultando ainda mais a biomecânica, os musculos estabilizadores do joelho 

enfraquecem e compromete o corpo de uma forma geral. 

Segundo Nascimento et al (2011), em seu estudo  Apesar de a gonartrose ser uma patologia 

que não tem cura, não se deve tirar o ânimo do paciente. O grande objetivo do tratamento é 

aliviar os sintomas da dor e consequentemente melhorar a qualidade de vida do individuo.  

 

 

4. Conclusao 

 

A pratica milenar de origem chinesa esta sempre sendo colocada a prova pela ciência, nos 

últimos anos pesquisadores queriam saber se a ação das agulhas em pontos específicos não 

era algo apenas deflagrado pela mente , e decifrar como ela interfere no organismo. 

No final de 2012, um dos maiores estudos na área financiado pelo Centro Nacional de 

Medicina Complementar e alternativa dos EUA trouxeram evidencias após revisar 29 

pesquisas totalizando quase 18 mil participantes. E o trabalho mostra que a acupuntura 

tradicional ajuda a combater dores nas costas, na cabeça e ligadas a artrite. Essa e a maior 

pesquisam já feita para verificar se a diferença entre a terapia de verdade e a baseada em 

pontos falsos o placebo. Resolvendo assim a questão de que a acupuntura não se restringe a 

um mero efeito na mente, dia o epidemiologista Andrew Vickers do Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center líder dos estudos que identificaram áreas do cérebro acionadas pelas 

agulhas entre elas nosso centro de controle da dor. A acupuntura promove a liberação de 

substancias analgésicas as endorfinas. 

Em São Paulo hospitais de ponta como Einstein e o Sirio-Libanes já contam com serviços de 

abordagem integrativa. O SUS praticas da medicina chinesa, como acupuntura. Desde 2006 

quando se iniciou a Politica Nacional de Praticas Integrativas. 

Segundo o Ministerio da Saude (2011), foram realizados mais de 600 mil sessões de 

acupunturta em mais de 100 municipios, em 2012 ate setembro foram contabilizados mais 

730 mil. O Brasil esta na vanguarda nesse aspecto pois na maioria dos países ocidentais. Aos 

poucos a medicina integrativa ganha evidencias  cientificas e vence a resistencia de 

profissionais mais ortodoxos, propondo um resgate das praticas mais antigas, sem negar os 

avanços da medicina convencional, proporcionando assim um entendimento de que o 

processo de cura  não depende de um procedimento, mas da reação do organismo. 

As terapias vêm como ferramentas para que se restabeleça o equilíbrio e o paciente se 

recupere. Considerando que a Medicina Integrativa procura não só resolver um problema, mas 

reequilibrar o organismo para prevenir novas crises E de se esperar que diante de indicações 

aprovadas pela ciência, quem saia lucrando e a saúde do brasileiro.  

O conhecimento sobre em acupuntura, anatomia e biomecânica do joelho e tratamento da 

gonartrose com utilização da acupuntura foram comprovação científica da ação da acupuntura 

no tratamento da gonartrose, apesar de que as literaturas afirmam esta eficácia.  
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Baseando-se pelo pressuposto que a ação é a mesma em qualquer parte do corpo. Acredita-se 

que no tratamento da gonartrose também terão efeitos positivos, melhorando na diminuição da 

dor. 

O artigo pôde demonstrar que acupuntura tem efeito benéfico no ganho de qualidade de vida. 

Não se sabe por quanto tempo perduram esses efeitos. E não foi encontrado nas literaturas 

estudadas resultados quanto a ação da tecnica no tratamento da gonartrose. Estudos adicionais 

são necessários a fim de investigar os efeitos e resultados. Como exposto no estudo, propõem-

se a utilização da acupuntura no tratamento da gonartrose e dores no joelho com o objetivo de 

aliviar os sintomas, dores e consequentemente melhorar a qualidade de vida.  
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