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Resumo 

 

Introdução : A gonartrose, dentre as patologias que acometem os joelhos, é a que se 

apresenta como a maior causa de morbidez e de limitações funcionais. É uma doença 

que acomete as articulações levando à degeneração e ao desgaste das cartilagens 

articulares. Frequentemente ,surge como parte do processo de envelhecimento, e sua 

prevalência vem crescendo, tornando-a um problema social, tendo em vista também o 

aumento de casos de obesidade podemos esperar um aumento da prevalência da 

gonartrose nos próximos vinte anos. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo 

Analisar a eficácia da Acupuntura como terapia complementar no tratamento da 

Gonartrose, no que se refere ao alívio dor, redução da rigidez e melhora da capacidade 

física funcional, em conjunto com a Moxabustão e Aromaterapia .Métodos: Para a 

montagem do protocolo a ser seguido houve um estudo bibliográfico dos clássicos da 

literatura  da Medicina Chinesa, antigos e  atuais, escolhendo as técnicas  para a 

abordagem  do trabalho em questão, através desse raciocínio ,sugerindo um diagnóstico 

,encaixando o em uma síndrome  da MC, escolhemos as técnicas de acupuntura, 

Moxabustão e  Aromaterapia aplicada nos pontos de acupuntura ,sendo os  métodos  

escolhidos  para tratamento da paciente. Conclusão: Constatou-se neste estudo que 

acupuntura associada á Moxabustão e Aromaterapia aplicada nos pontos de acupuntura 

são métodos da Medicina Chinesa extremamente eficazes, com ótimos resultados no 

que se refere ao alivio das dores, a contenção da inflamação, a diminuição de 

medicamentos, a melhora da amplitude de movimentos ,eliminando ou retardando os 

procedimentos cirúrgicos. Contando também, que esses são métodos naturais, que 

utiliza instrumentos simples e de fácil domínio, oferecendo auxilio em todas as faixas 

etárias, independente, podendo ser associada a outras técnicas terapêuticas ,possuindo 

baixo custo econômico ,sendo acessível a todas as classes sociais e praticamente isenta 

de  efeitos  colaterais, complementando  as  lacunas  da  medicina  moderna e dos  

tratamentos  convencionais, sendo  consideradas como  tratamentos complementares 

efetivos. No estudo do caso em questão, concluímos a eficácia das técnicas usadas, bem 

como, o protocolo seguido, alcançando o objetivo do estudo de caso ,embora não houve 

a cura da patologia, e sim houve o controle da mesma. 

 

 

 

Palavras Chave: Acupuntura;  Moxabustão,  Medicina Chinesa; Gonartrose; 

Aromaterapia. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The gonartrose, one of the diseases that affect the knees, is listed as a 

major cause of morbidity and functional limitations. It is a disease that affects the joints 

leading to degeneration and articular cartilage wear. Often, as part of the aging process, 

and your prevalence is growing, making it a social problem, taking into account also the 

increase of cases of obesity can expect an increase in the prevalence of gonartrose in the 

next 20 years. Objectives: this study aimed to Analyze the effectiveness of acupuncture 

as a complementary therapy in the treatment of Gonartrose with regard to pain relief, 

reduction of stiffness and improves physical functional capacity, in conjunction with the 

Moxibustion and Aromatherapy. Methods: for Assembly of the Protocol to be followed 

there was a bibliographical study of the classics of Chinese medicine literature, past and 

present, choosing the techniques to approach the work in question, by this reasoning, 

suggesting a diagnosis, fitting in a syndrome of MC, we chose the techniques of 

acupuncture, Moxibustion and Aromatherapy applied in acupuncture points, being the 

chosen methods for treatment of the patient. Conclusion: This study found that 

acupuncture and Moxibustion associated to Aromatherapy applied on acupoints are 

methods of Chinese Medicine extremely effective, with great results with regard to the 

relief of pain, inflammation, reducing medicines, improving range of motion, 

eliminating or delaying surgical procedures. Also, these are natural methods, using 

simple instruments and easy domain, offering assistance in all age groups, independent, 

and may be associated with other therapeutic techniques, possessing low economic cost, 

being accessible to all social classes and virtually free of side effects, complementing 

the shortcomings of modern medicine and conventional treatments, being considered as 

complementary treatments effective. In the study of the case in question, the 

effectiveness of the techniques used, as well as the Protocol followed, reaching the goal 

of the case study, although there was no cure for pathology, and yes there was control of 

the same. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A gonartrose, dentre as patologias que acometem os joelhos, é a que seapresenta 

como a maior causa de morbidade e de limitação funcional. É uma doença que afeta 

essas articulações levando à degeneração e ao desgaste das cartilagens articulares. 

Freqüentemente, surge como parte do processo de envelhecimento, e sua prevalência 

vem crescendo, tornando-a também um problema social. Tendo em vista não só o 

aumento da expectativa de vida como também a obesidade epidêmica, podemos esperar 

um aumento da prevalência da gonartrose nos próximos vinte anos.   

 A gonartrose é uma condição que apresenta uma série de sinais 

disfuncionaissintomas dolorosos e inflamatórios que, em geral, são localizados - 

raramente apresentando complicações sistêmicas. É uma doença que, em geral, não 

coloca a vida em risco, mas que costuma ser acompanhada de grandes limitações e 

prolongar-se por toda a vida. Nos estágios iniciais os pacientes apresentam 

predominância de sintomas inflamatórios como dor, aumento do volume articular e 

limitação matinal de movimentos. Nessa fase, a resposta terapêutica aos analgésicos e 

anti-inflamatórios é boa. Nos quadros mais avançados, aparece a dor de repouso, as 

alterações estruturais associadas à instabilidade articular e a uma limitação funcional 

maior nos movimentos.         

 Nesse estágio da doença, a resposta às condutas terapêuticas analgésicas e anti-

inflamatórias não é satisfatória. Não existindo ainda cura, as recomendações no manejo 

da osteoartrose de joelhos - incluindo os guidelines publicados pelo Colégio Americano 

de Reumatologia e pela Associação Européia de Reumatologia - focam os objetivos do 

tratamento em aliviar a dor, melhorar e manter a capacidade funcional, minimizando as 

conseqüências das deformidades. Os tratamentos fundamentam as suas indicações no 

quadro clínico, no grau de deformidade e no grau de comprometimento articular.  

Várias medidas são preconizadas como tratamento: analgésicos, anti-

inflamatórios, meios físicos, atividade física, apoio com órteses, diminuição de peso 

corporal, corticosteróides e fisioterapia. Muitas vezes, usadas em associação, visam a 

obter uma efetividade analgésica aditiva. Quando a osteoartrose de joelho leva a uma 
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dor intratável com importante perda funcional ou instabilidade articular severa, pode ser 

indicada a cirurgia de substituição da articulação afetada por uma prótese.  

Os tratamentos que incluem procedimentos cirúrgicos são os que apresentam os 

maiores riscos de complicações. Estes vão desde infecções e reações de rejeição aos 

materiais estranhos ao organismo, como próteses e materiais de síntese, à limitação 

funcional permanente e severa. O uso do tratamento medicamentoso, muitos deles com 

seus efeitos colaterais determinando o aparecimento de quadros de hipertensão, 

gastrites, úlceras, alergias e outros, também aparece como risco secundário, de efeitos 

adversos. Pacientes com idade mais avançada apresentam maior número de 

comorbidades sendo o uso de muitos medicamentos uma situação muito freqüente, que 

configura outro problema de difícil manejo.          

  Com o aumento da expectativa de vida, crescem em número os pacientes com 

osteoartrose avançada de joelho. Nos pacientes a analgesia é freqüentemente 

insatisfatória, e a incidência de reações adversas medicamentosas, particularmente aos 

anti-inflamatórios esteróides ou não esteróides, são bem conhecidas.  A indicação 

cirúrgica também apresenta limitações com o avanço da idade.                                                                                                                                      

Entre as opções terapêuticas na gonartrose, aparece a Medicina Física, que inclui a 

fisiatria, a fisioterapia, os meios físicos, as atividades físicas e a acupuntura.  A inclusão 

da acupuntura na medicina física busca evidenciar o seu importante papel coadjuvante, 

pois ela é, reconhecidamente, um meio eficaz de tratamento da osteoartrose do joelho. 

Além de seus efeitos benéficos locais e gerais no que se refere à qualidade de vida, ela 

tem como resultado a melhora da amplitude de movimentação, promove o alívio da dor 

e dos outros sintomas, sem apresentar os riscos dos procedimentos cirúrgicos e os 

efeitos colaterais dos tratamentos medicamentosos.     

 A Acupuntura e A Moxabustão são técnicas milenares  que fazem  parte da 

Medicina Chinesa, constituídas por um conjunto  de conhecimentos teóricos e empíricos  

que  visa  prevenir  e  tratar as  doenças  através  do  equilíbrio  das  energias   

circulantes  do  corpo, pois  acredita que um organismo equilibrado , não adoece ( 

VECTORE,2005;YAMAMURA,2001p.LVI A Acupuntura  tem  como  base  a 

existência  de  Acupontos  distribuídos  ao  longo  de  doze  linhas  imaginárias  

chamadas  meridianos  que  devidamente estimulados  são  capazes  de  promover  

benefícios  à  saúde (VECTORE, 2005).      

 A Moxabustão, é um método terapêutico através da queima de alguns materiais 
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combustíveis ou aplicação de compressa de ervas ou emplastro de ervas sobre um ponto 

de acupuntura ou região afetada produzindo um estímulo morno-quente, atuando nos 

pontos de acupuntura ou região afetada, conduzindo através dos meridianos e canais 

este estímulo , que equilibra e ajusta as funções físicas e energéticas do corpo.( ZU BI 

SHI YI MAI JIU JING). 

A Aromaterapia, o termo Aromaterapia foi introduzido por René Maurice 

Gatefossé na década de 1920 e teve seu desenvolvimento posteriormente por seus 

seguidores. Esta terapia se vale dos poderes dos óleos essenciais para predispor à 

prevenção, à cura e ao equilíbrio psicossomático. A ação dos componentes dos óleos 

essenciais pode se dar por contato com a pele: penetração e conseqüente alcance da 

corrente sangüínea, ou por estimulação do sistema nervoso central pelo processo de 

transdução. Pode-se, portanto, dizer que são três os sistemas fundamentais para se 

processar a Aromaterapia: circulatório, límbico e olfativo. As propriedades e indicações 

dos óleos essenciais são extremamente numerosas, e no estudo do caso a seguir usamos 

a Aromaterapia com suas propriedades curativas intrínsecas nos pontos de acupuntura a 

serem trabalhados , pois a Aromaterapia visa, além de curar estados patológicos, 

promover e restaurar o equilíbrio mental e psicológico.(Price,1999). 

Na Medicina Chinesa, o joelho, 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 frequentementeocorrem bloqueios e estagnações de Qi e Sangue (Xue) ,levando a 

quadros álgicos, processos inflamatórios e infecciosos ,neoformações  ósseas (artrose) e 

osteoporose .O Fígado ( GAN)  controla os ligamentos, os tendões e a cápsula  articular 

do joelho, O canal de energia principal do Estômago ( Wei), promove a atividade da 

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

quadricipital). O canal de energia Principal da Bexiga(Pangguang)  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 daVesícula biliar ( Dan)  controla a 

região lateral do joelho. É por isso que a patologia regional do joelho está na 

dependência do Fígado (Gan)e do Qi dos Canais de energia principais que por ali 

transitam. Quando os Canais de energia principais sofrem bloqueioseestagnações de Qi 

e Sangue ( Xue) , surgem algias, lesões orteoarticulares e de partes moles, como 

inflamações e  degenerações. Esse fato permite que reconhecendo as alterações 

energéticas podemos identificar o canal Energético afetado e traçar os procedimentos , 
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técnicas e tratamentos da MC que mais atendem ao diagnóstico e a síndrome 

identificada.   ( YAMAMURA ).   

Neste trabalho, nosso objetivo foi o estudo da eficácia da Acupuntura 

Juntamente com as técnica de Moxabustão e Aromaterapia e Stiper terapia, nos pontos 

de acupuntura ,no tratamento auxiliar coadjuvante ou não ,podendo ser o tratamento 

principal, no que se refere ao alívio da dor, redução da rigidez e melhora da capacidade 

física funcional, em conjunto com mudanças na qualidade de vida nos pacientes com 

gonartrose.  

 

2.OBJETIVO  

 

             O presente trabalho teve como  objetivo  avaliar os  efeitos  da Acupuntura 

como terapia complementar no tratamento da Gonartrose ou Osteoartrose,  em conjunto 

com a Moxabustão e Aromaterapia , estudando  o caso em questão, no que se refere ao 

alivio da dor, redução da rigidez, e melhora da capacidade física  funcional, trazendo 

assim a patologia sob  á luz da Medicina Chinesa,  estudando as possíveis contribuições 

da Acupuntura , da Moxabustão e  com coadjuvante a Aromaterapia com Stiper  usados 

nos pontos de acupuntura no tratamento desta patologia. 

A escolha do tema justifica-se pelo fato de que hoje a osteoartroseou gonartrose 

é uma patologia que acomete os joelhos , e apresenta dentre as outras ,a maior taxa de 

morbilidade e limitações físicas  funcionais, tornando-a um problema social, tendo em 

vista o aumento de casos , sua prevalência vem crescendo a cada ano , com o aumento 

do envelhecimento da população e também do aumento de casos de obesidade. 

O tratamento sugerido, no estudo docaso, a Acupuntura e coadjuvantes, é uma 

forma natural e cada vez mais popular de cuidar da saúde,por utilizar instrumentos 

simples e de fácil domínio, oferecendo auxilio em todas as faixas etárias, podendo ser 

associadas a outras técnicas terapêuticas, possuindo baixo custo econômico, sendo 

praticamente sem efeitos colaterais, completando assim as lacunas da medicina 

convencional , sendo considerada como tratamento coadjuvante e em alguns casos, 
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tratamento principal, de várias patologias, reduzindo ou eliminando os efeitos , 

melhorando a qualidade de vida de seus pacientes. 

 

3. PRINCÍPIOS  DA  MEDICINA  CHINESA 

 

      3.1 TEORIAS DA MEDICINACHINESA 

 A Medicina Chinesa (MC) é uma prática milenar que nasceu da observação e 

interpretação dos fenômenos da natureza e da relação destes com o homem. A visão 

tradicional da medicina chinesa está profundamente baseada nas teorias do taoísmo 

sobre a dualidade do Yin e Yang, os Cinco Movimentos e os Órgãos Zang Fu .   

              A Ciência Chinesa teoriza que o corpo humano e outros seres vivos são 

constituídos por um fluxo energético denominado de Qi, força vital, energia universal 

que cerca e permeia todas as coisas animadas e inanimadas. Para os chineses o 

funcionamento do organismo depende do fluxo normal desta energia ou força vital e 

que se este fluxo, por motivos diversos se alterar ocorrerá a enfermidade . Segundo 

ensinamentos milenares , esta energia circula ao longo do nosso corpo por canais 

denominados meridianos, que possuem pontos específicos que quando puntuados 

reorganizam a circulação de energia do corpo levando-o ao equilíbrio. A doença é 

sempre uma desorganização energética. (MACIOCIA,2007).    

  A Acupuntura é uma das modalidades terapêuticas da Medicina Chinesa 

que consiste na inserção de agulhas em pontos definidos do corpo chamados Acupontos 

com finalidade de promover a circulação e desbloqueio da Energia. A base de 

tratamento da Acupuntura é o reequilíbrio energético através de canais que se 

encontram distúrbios no organismo humano por onde passa a energia vital ou QI . Dessa 

forma, podemos observar que a Acupuntura foi idealizada dentro do contexto global da 

filosofia da cultura Chinesa e se baseia nos preceitos da Teoria Yin e Yang; a Teoria dos 

Cinco Movimentos e a dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu ). O conhecimento destas 

teorias é fundamental para a compreensão do tratamento pela Acupuntura. 

(MACIOCIA, 2007). 
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3.1.2. Teoria Yin e Yang 

A filosofia chinesa determina que todo o Universo é composto por duas forças 

essenciais que se completam e ao mesmo tempo são  opostas ,e que tudo que existe 

(animado ou inanimado) é resultado da influência mútua dessas duas forças. A essas 

forças os chineses deram o nome de Yin e Yang (MACIOCIA, cap1 pg3). 

             O conceito de Yin e Yang juntamente com o de Qi, tem permeado a filosofia 

chinesa há séculos. Yin e Yang representam qualidades opostas, mas também 

complementares. Cada coisa ou fenômeno pode existir por si mesmo ou pelo seu oposto 

(MACIOCIA ,2007,).Yin e Yang são dois aspectos antagônicos e complementares que 

existem em todos os seres vivos, coisas e fenômenos da natureza, e que estão em 

constante relação e em contínua mutação. Os chineses representam esta idéia de que Yin 

e Yang são uma só coisa, dois pólos coexistentes de um todo indivisível, cada um 

contendo em si o germe da força oposta e ambas circundada por Tao, o divino principio 

pré-polarizado, através do diagrama (Figura 1) do Tai Chi. 

 

  

 

Fonte:   https://static.significados.com.br/foto/Ying-e-Yang_sm.JPG 

 

 

https://static.significados.com.br/foto/Ying-e-Yang_sm.JPG
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Suas cores, branca e preta, e seus conteúdos (os dois pequenos círculos branco e 

preto ), são formas representativa dos movimentos do Universo e tudo que ele contêm 

dentro dele, representando a cor preta  o lado Yin e a cor branca o lado Yang. Contudo, 

o pequeno círculo branco dentro da cor preta , significa o Yang dentro do Yin e o 

pequeno círculo preto dentro da cor branca  significa o Yin dentro do Yang. A 

representação figurativa denota que tudo que existe contém uma parcela do seu oposto. 

Os textos clássicos chineses procuram explicar a relação Yin e Yang através da 

metáfora da montanha que tem uma parte na sombra e a outra no sol. A parte que fica 

na sombra pertence ao Yin e é fria, úmida e escura. A parte que fica no sol é clara, 

quente e seca e simboliza as forças Yang ( YAMAMURA,2001 ).    

 A mais antiga citação do fenômeno Yin Yang deve ter-se originado da 

observação de camponeses sobre a alternância cíclica entre o dia e a noite. Dessa 

maneira, o dia corresponde ao Yang e a noite ao Yin e, consequentemente, a atividade é 

Yang e o descanso é Yin. Isto conduz a primeira observação da alternância continua de 

todo fenômeno entre dois pólos cíclicos, um corresponde a Luz, Sol, Luminosidade e 

Atividade (Yang) e o outro a Escuridão, Sombra, Lua e Descanso (Yin). A partir deste 

ponto de vista, Yin e Yang são dois estágios de um movimento cíclico, sendo que um 

interfere constantemente no outro, tal como o dia cede lugar a noite e vice-versa 

(MACIOCIA, 2007, p.4).        

No mesmo sentido, Maciocia (2007) ,  afirma que o Yang representa todos os 

aspectos que se caracterizam por atividade: calor, movimento, claridade, força explosão, 

positiva, alto, sol, homem. O Yin representa o oposto do Yang: frio, repouso, escuridão, 

retração, implosão, negativo, baixo, Terra, mulher. 

 Auteroche e Navailh (1992) afirmam que a teoria Yin e Yang contém quatro 

princípios fundamentais: 

Oposição: significa que todo fenômeno ou fato da natureza possui ao mesmo 

tempo dois aspectos opostos e contrários. O céu é Yang, a terra é Yin; o dia é Yang, a 

noite é Yin; o calor é Yang, o frio é Yin.  

Interdependência: significa que cada uma das duas partes opostas exista na 

dependência da outra e que nenhuma das duas partes pode existir isoladamente. Sem 

Yin, não há Yang e vice versa. Por exemplo: sem calor não há frio, sem interior não 

existe exterior. 
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Consumo recíproco do Yin e Yang: Yin e Yang controlam-se mutuamente. Este 

é o mecanismo básico do equilíbrio na natureza e no corpo humano. Quando o Yin 

decresce o Yang cresce, e vice-versa. Quando o corpo se superaquece por causa dos 

exercícios, os poros se abrem e o suor baixa a temperatura. Quando o corpo está muito 

frio devido à exposição, os músculos tremem para gerar calor. 

Inter transformação do Yin e Yang: Yin e Yang não são estágios, mas se 

transformam um no outro: Yin pode se transformar-se em Yang e vice-versa. Na 

terapêutica chinesa todas as estruturas do organismo se encontram em equilíbrio pela 

atuação das energias Yin e Yang. Nossa saúde depende da perfeita interação dessas 

energias. Quando o equilíbrio se desfaz, surge a doença (SANTOS, 2010, p.19). O 

desequilíbrio entre eles constitui a causa fundamental do desenvolvimento de uma 

doença; se as energias Yin e Yang estiverem em perfeita harmonia, o organismo estará 

com saúde, por outro lado, um desequilíbrio gerará a doença (YAMAMURA, 2001, p. 

XLVI). 

 

 

3.1.3. Teoria dos Cinco Movimentos 

 

                 A Teoria dos Cinco Movimentos, ou Cinco Fases, integra a base da teoria da 

Medicina Chinesa, e considera que o Universo é formado pelo movimento e 

transformação de cinco princípios básicos da natureza: Madeira, Fogo, Terra, Metal e 

Água (AUTEROCHE e NAVAILH, 1992, p, 23).O desenvolvimento e as mudanças de 

todos os fenômenos da natureza são resultados do movimento contínuo, da inter geração 

e da dominância entre os cinco movimentos sendo que cada um destes elementos 

possuem suas próprias características. Assim (SANTOS, 2010, p. 25): 

Madeira: tem como característica o crescimento, o desenvolvimento, a expansão. 

Fogo: significa calor, “fluir para cima”. 

Terra: por analogia significa produzir, transformar. 

Metal: purificar, ser sólido e forte. 



9 
 

Água: fria, úmida, “fluir para baixo”. 

Na concepção Chinesa, os cinco movimentos se apresentam em todas as 

manifestações do Cosmo: nas direções do céu, nas estações do ano, no clima, em cada 

sentido, órgão e tecido humano, nas emoções e qualidades espirituais e mentais 

(YAMAMURA, 2001, p. L). 

 

 

 

Fonte:http://www.joacir.com.br/wp-content/uploads/2014/02/5-Elementos-257x300.jpg 

 

 

A figura 2 , ilustra alguns dos fenômenos naturais de acordo com a característica 

energética dos Cinco Movimentos e suas relações de geração e dominância.   
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TABELA 1. 

      Classificação dos Cinco Movimentos da natureza. 

 

 

  

fonte://http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932012000100004 

 

 

 

 

 

 

Cinco 

Elementos 

Madeira Fogo Terra Metal  Água 

Órgão 

(Zang) 

Fígado Coração Baço-

pâncreas 

Pulmão Rins 

Vísceras(Fu) Vesícula 

biliar 

Intestino 

delgado 

Estômago Intestino 

grosso 

Bexiga 

Manifestação 

externa 

olho língua boca nariz orelha 

Manifestação 

energética 

unha Tez do rosto lábios Pele/pelos cabelo 

energia vento calor umidade secura frio 

cor verde vermelho amarelo branco preto 

Emoções Raiva alegria Preocupação Tristeza Medo 
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Classificação  dos  Cinco  Movimentos Da Natureza 

 A teoria dos Cinco Movimentos explica que para que nenhum dos movimentos 

se torne excessivo há a necessidade de um controle, que é feita através de dois ciclos: o 

de geração o de dominância .         

O ciclo de Geração forma uma sequência em que cada Movimentodá origem ou gera o 

seguinte, assim como é gerado da mesma forma. Deste modo teremos: 

 Madeira gera Fogo; Fogo gera Terra; Terra gera Metal; Metal gera Água; Água gera 

Madeira ( MACIOCIA,2007). 

Como mostra a figura a seguir: 

 

 

Fonte:http://www.joacir.com.br/wp-content/uploads/2014/02/5-Elementos-270x300.jpg 
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A este tipo de relacionamento, onde cada movimentogerado dá existência a 

outro movimento, os chineses denominaram relação Mãe-Filho (Figura ), onde a mãe é 

o elemento que gera e o filho é o elemento gerado. 

 

Fig02. 

Fonte:http://flordeameixeira.com/init/static/images/teoria/ciclo_dominacao.png   
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No ciclo de Dominância cada movimentocontrola o outro, ao passo em que é controlado 

também, formando uma relação de controle e restrição mútua entre as fases. Aqui 

teremos: Madeira controla Terra; Terra controla Água; Água controla Fogo; Fogo 

controla Metal; Metal controla Madeira.( MACIOCIA,2007). 

Este ciclo é também conhecido como Avô-Neto (Figura2 ), onde avô é o 

movimento  que domina e neto o que é dominado.   

Ex: Fogo domina Metal, Fogo é avô e Metal é o neto.                                                                                                                                                                                              

As relações de geração e dominância asseguram o equilíbrio entre os movimentos e a 

normalidade de seus processos, no caso do corpo humano, de seu funcionamento 

fisiológico saudável. Como a lei que os Cinco Movimentos seguem 

demonstrandointerdependência entre eles, o desequilíbrio em uma das fases ou na 

relação entre alguma delas irá repercutir no sistema inteiro (MACIOCIA, 2007, p.19 

Em condições anormais ou de desarmonia energética entre o Yin e o Yang as relações 

entre os Cinco Movimentos passam a ser controlada por outros princípios: 

               Ciclo de geração excessiva e inibição: O ciclo de geração excessiva e de 

inibição é caracterizado pela hiperatividade de um movimentoe a consequente inibição 

do outro , ou seja, o movimento  hiperativo volta-se contra aquele que o gera. Ex: o 

filho (madeira ) volta-se contra a mãe (Água) (MACIOCIA, 2007, p.21)    

               Ciclo de dominância excessiva e contra dominância: ocorre quando um 

movimentotorna-se excessivo e volta-se contra aquele que o domina (Figura 3), ou seja, 

“o neto volta-se contra o avô”. Ex: hiperatividade de Madeira contra dominando Metal 

(YAMAMURA, 2001, p.15). 
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Fig.03 

 

Fonte: http://flordeameixeira.com/init/static/images/teoria/ciclo_dominacao.png 

 

 

 

 

 

 

http://flordeameixeira.com/init/static/images/teoria/ciclo_dominacao.png
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3.1.4 Teoria do Órgãos e Vísceras ( Zang Fu) 

  

                O Conceito de Órgãos e Vísceras(Zang Fu) na MC é diferente da concepção 

da medicina ocidental acerca dos órgãos e vísceras. Para os chineses os Zang Fu 

formam um sistema interligado que englobam tanto as funções fisiológicas do 

organismo, suas partes, sentidos, emoções e relação com o ambiente externo, como 

também a produção, armazenamento e distribuição das substâncias vitais (JACQUES, 

2005, p. 58).   

               Os Zang (Órgãos) possuem características mais Yin, são mais sólidos e 

internos, correspondem à estrutura e são responsáveis pela formação, transporte, 

armazenamento, liberação e regulação das Substancias Vitais. São representados pelo 

Coração ( Xin) , Pulmão( Fei) , Fígado ( Gan) , Baço( Pi)  e Rim ( Shen), 

(YAMAMURA, 2001, p. LIII).   

                Os Fu (Vísceras) possuem aspectos mais Yang, são mais ocos e externos, e 

responsáveis pela recepção e armazenamento dos alimentos e bebidas. São: a Vesícula 

Biliar (Dan), Intestino Delgado( Xiao Chang) , Intestino Grosso( Dachang) , Bexiga ( 

Pangguang), Triplo Aquecedor ( Jiao)  e Estômago( Wei)  (YAMAMURA, 2001, p. 

LIII).     

  Cada um dos Órgãos e Vísceras tem as suas funções fisiológicas distintas e 

relacionam-seentre  si promovendo a  harmonia  e  integração  das  atividades  

fisiológicas do organismo e a parte exterior. Se ocorrer alguma alteração patológica em 

um deles, os outros sistemas serão afetados, fazendo com que a evolução da 

enfermidade de um dos órgãos possa atingir outros (CHONGHUO, 1993, p. 14):   

                 FEI (Pulmão): O Pulmão (Fei) pertence à fase Metal, a emoção relacionada a 

ele é a tristeza e sua estação o outono. Possui uma importante relação com o Coração 

(Xin) devido ao fato de que o Pulmão (Fei) governa o Qi, o que auxilia a circulação 

sanguínea. Funções do Pulmão (Fei): governa o Qi e a Respiração; controla Dispersão e 

Descendência; regula e move as “Passagens das Águas”; abriga a Alma corpórea (Po); 

governa a voz; abre no nariz, manifesta-se na pele e pelos (AUTEROCHE e 

NAVAILH, 1992, p.73-75).      
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                 DACHANG (Intestino Grosso): O Intestino Grosso (Dachang) pertence a 

fase Metal, juntamente com seu órgão acoplado, o Pulmão (Fei). Tem a função de 

receber alimentos e líquidos do Intestino Delgado (XiaoChang), constituindo a última 

parte do tubo digestivo. Suas principais funções são: recepção da parte impura dos 

alimentos e absorção de água e excreção das fezes (MACIOCIA, 2007, p.161).   

               WEI (Estômago): Está situado abaixo do diafragma e sua fase é a Terra. 

Estômago ( Wei) juntamente com Baço ( Pi) forma a raiz do Qi pós-natal, pois a 

transformação dos alimentos inicia-se no Estômago( Wei) . Principais funções: 

controlar a recepção, maceração e decomposição dos alimentos; controlar o transporte 

da essência dos alimentos; controlar a descendência do Qi e originar os fluídos 

corpóreos (Jin Ye) (CHONGHUO, 1993, p. 23).    

                 PI (Baço): O Baço (Pi) corresponde à fase Terra, este órgão extrai a essência 

dos alimentos e bebidas, que é transformada em Qi e Xue. Por ocupar papel central 

neste processo de transformação ele é chamado de Raiz do Qi Pós-Celestial. Suas 

principais funções: comanda a transformação e o transporte; governa o Sangue(Xue) 

(Xue); sustenta os Órgãos; comanda os músculos e membros; controla a ascendência do 

Qi; abre-se na boca e manifesta-se nos lábios (ROSS, 1994, p.80).    

  

               XIN (Coração): O Coração (Xin) pertence à fase Fogo, localiza-se no tórax, 

seu canal acoplado é o do Intestino Delgado (Xiao Chang). É responsável pelo fluxo 

necessário de Sangue (Xue) para todo o organismo. O Shen (Mente, Consciência) reside 

no Coração, e a saúde no sistema Coração assegura equilíbrio mental, boa memória 

sono e pensamentos saudáveis. Suas principais funções: governar o Sangue(Xue); 

controlar os Vasos Sanguíneos (Xue Mai); armazena o Shen; controlar a sudorese; abre-

se na língua e manifesta-se na face (CHONGHUO, 1993, p. 14).     

               XIAOCHANG (Intestino Delgado): O Intestino Delgado (Xiao Chang) 

pertence à fase Fogo, ligando-se ao Coração (Xin), com quem mantém uma relação 

tênue em termos de Canais acoplados. Recebe do Estômago (Wei) os alimentos e 

bebidas ali transformados e continua o processo separando o “puro” do “impuro”, 

encaminhando as frações ao Baço (Pi) (fração pura), ao Intestino Grosso (Dachang) 

(fração impura), e quanto aos líquidos encaminha as partes puras ao Rim (Shen) e 

impuras à Bexiga (Pangguang). Principais funções: recepção e transformação dos 
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alimentos e bebidas; separa o “puro” do “impuro”; separa os Líquidos Corpóreos (Jin 

Ye) (MACIOCIA, 2007, p.159).        

                PANGGUANG (Bexiga): A fase da Bexiga (Pangguang) é a Água. Conecta-

se energeticamente com o Rim (Shen). A Bexiga ( Pangguang) armazena e excreta a 

urina, além de participar de seu processo de produção, através da transformação dos 

Líquidos Orgânicos (JInYe). Sua função, portanto, é remover a água através da 

transformação do Qi (MACIOCIA, 2007, p.169).      

    

                SHEN (Rim): O Rim (Shen) pertence à Água, está localizado na região 

lombar, ao lado da coluna vertebral ,um de cada lado da coluna vertebral , são 

freqüentemente chamados de “Raiz da Vida” ou “Raiz do Qi Pré-Celestial”, pois 

guardam a Essência (Jing) inata do indivíduo, sendo responsáveis também pelas funções 

vitais e formando a base do Yin e do Yang de todo o organismo. Funções principais: 

armazenar o Jing e governar o nascimento, crescimento, reprodução e desenvolvimento; 

produzir a medula óssea; abastecer o cérebro e controlar os ossos, alicerçar o Yin e o 

Yang; controlar a recepção de Qi; controlar os orifícios inferiores; abrigar a força de 

vontade e abrir-se nos ouvidos e manifestar-se no cabelo (ROSS, 1994, p. 63).   

                 GAN (Fígado): O Fígado pertence à Madeira, a emoção a ele relacionada é a 

raiva. Ele assegura o fluxo de Qi no organismo, o que auxilia as funções de todos os 

sistemas orgânicos, devido a esta função, geralmente é associado à idéia de general do 

corpo. Suas principais funções: comandar o livre fluxo de Qi; harmonizando as 

emoções; harmonizando a digestão; harmonizando a menstruação; regulando a água; 

armazenar o Sangue (Xue) ; comandar os tendões, ligamentos e nervos; abre-se nos 

olhos e manifesta-se nas unhas; abrigar a Alma Etérea (MARTINS e LEONELLI, 2004, 

p. 172).         

Vesícula Biliar( Dan) : A Vesícula Biliar (Dan) pertence à fase Madeira e está vinculada 

ao Fígado (Gan), seu órgão acoplado, com o qual mantém relação bastante estreita, 

recebendo a bile e estocando-a para auxiliar a digestão, além de sua ligação emocional e 

intelectual. É o único sistema Yang que desempenha a função de armazenar um líquido 

“puro” (bile). Principais funções: armazenar e excretar a bile; relaciona-se à tomada de 

decisões e julgamentos; controlar os tendões (MARTINS e LEONELLI, 2004, p. 172). 
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3.1.5 Substâncias Vitais 

 A filosofia e Medicina chinesas consideram a função do Corpo e da Mente como 

resultados da inter-relação de determinadas Substanciam Fundamentais, que se 

manifestam, em nosso organismo em diferentes níveis de substancialidade, sendo em 

alguns momentos rarefeitas e em outros imateriais. Todas elas constituem a visão 

Taoísta Corpo-Mente, sendo o corpo e a mente um círculo onde as Substâncias Vitais 

interagem para formar o organismo material e o Qi (MACIOCIA, 2007, p. 35). Para a 

MedicinaChinesa as Substancias Vitais são (AUTEROCHE e NAVAILH, 1992, p.33): 

  

a) energia(Qi): é a base de todos os fenômenos do Universo, e tudo no mundo é 

resultado de seus movimentos e transformações. Embora seja único, o Qi possui 

diferentes características nas áreas por onde se distribui: Qi Original: está intimamente 

relacionado com a Essência, sendo consideradouma força motriz que desperta e 

movimenta  a atividade funcional de todos os órgãos e  que apresenta sua origem no 

Rim(Shen)         

b) Gu Qi: é a essência dos Grãos, alimentos e bebidas. É formado pela da ação do 

Baço(Pi) e do Estomago(Wei) na transformação dos alimentos combinado com o ar do 

Pulmão(Fei) Zong Qi: é a Energia máxima do Tórax e está intimamente relacionado 

com as funções do Coração( Xin) e do Pulmão (Fei ) o na circulação de Sangue(Xue) e 

Qi pelo corpo. Deriva da transformação dos alimentos pelo Baço( Pi) e Estômago(Wei)  

mais o ar absorvido pelo Pulmão(Fei).       

  

c) Zhen Qi: também chamado de Qi Verdadeiro, formado através da ação do 

Baço(Pi) e Estomago(Wei), na transformação dos alimentos, juntamente com o ar do 

Pulmão(Fei). É o estágio final do processo de refinamento e transformação do Qi. 

Assume duas formas diferentes: YIN QI (Qi nutritivo) com função de nutrir os órgãos 

internos e todo o organismo; e o WEI QI (Qi defensivo) com função de proteger o 

organismo de ataques de fatores patogênicos externoscomo  Frio, Calor, Secura, Vento 

e Umidade (AUTEROCHE e NAVAILH, 1992, p.34).     
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d)  Xue (Sangue(Xue)): é produzido a partir da transformação dos alimentos e 

bebidas pelo Baço-Pâncreas(Pi) e Estomago(Wei) e tem a função de nutrir e de 

umedecer os órgãos e tecidos de todo o corpo (CHONGHUO, 1993, p.33).  

  

e)  Jin Ye (Fluídos Corpóreos): englobam as diferentes secreções do corpo como os 

líquidos do estomago (Wei), do intestino, das articulações e também as excreções 

ligadas aos órgãos como saliva, suor e urina, que são formadas a partir da transformação 

e separação dos líquidos e alimentos pelo Baço(Pi) e Estômago(Wei). (MACIOCIA, 

2007, p. 53).         

f)  Jing (Essência): é a matéria fundamental, da qual constitui o corpo, considerada 

pelos chineses como uma substância muito preciosa que deve ser cuidada e guardada. É 

dividida em Essência pré-celestial derivada dos pais no momento da concepção e que 

determina a constituição básica de cada pessoa, sua força e vitalidade; e Essência pós-

celestial, refinada e extraída dos alimentos e bebidas do Estômago (Wei)e Baço(Pi) 

(MACIOCIA, 2007, p. 38).        

g)  Shen (Mente): manifesta-se pelo pensamento e tudo que afeta a consciência. É 

um termo abstrato. Como a vida, o Shen nasce da união dos Jing sexuais da mãe e do 

pai e se edifica em função do desenvolvimento do feto (NGUYEN, 2010, p. 62) 
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4. CONCEITO DE GONARTROSE NA MEDICINA CHINESA 

 

  Na Medicina Chinesa , o tratamento das doenças e distúrbios funcionais busca 

restabelecer a saúde promovendo o equilíbrio e a harmonia funcional sendo a essa 

harmonia resultante sinônimo de saúde.  

               A doença é vista como distúrbio funcional no corpo humano, desequilíbrio 

entre as energias Yin - Yang, Qi e Sangue ( Xue) , sendo o tratamento direcionado a 

regular e harmonizar esses fatores e suas  disfunções vitais da forma mais adequada e 

duradoura. Dessa forma, os pontos de acupuntura, bem como a Moxabustão e 

Aromaterapia, têm funções de harmonizar, acalmar, facilitar, beneficiar e ajustar as 

funções orgânicas, aliviando a dor e dando mais qualidade de vida ao paciente. 

(AUTEROCHE E NAVAILH). 

 

                 Desde 400 a.C., os chineses sistematizaram os distúrbios orgânicos e 

funcionais, de forma comparativa com os princípios e modelos da natureza, no que se 

refere, principalmente, ao ambiente de vida e ao clima, que se alternava nos ciclos das 

estações do ano. Dessa forma, foram definindo situações clínicas freqüentemente 

relacionadas com o frio (inverno), vento (primavera), calor (verão), umidade (final do 

verão) e secura (outono).  Surgiu, assim, a Teoria dos Cinco Movimentos ou Cinco 

Fases, que busca a sistematização de um modelo de entendimento e tratamento das 

doenças segundo as variações climáticas e ambientais a que estamos submetidos 

periodicamente. Isso inclui no estudo as propriedades identificadas e relacionadas com o 

dinamismo dessas fases. Dessas reflexões e correlações surgiramos raciocínios , 

relacionando os cinco movimentos com as patologias dos desequilíbrios de Yin-Yang e 

Qi  -Xue ( sangue), chegando em um sistema para descrever as patologias e assim poder 

a partir dai, tratar exatamente as causas dessas patologias.(YAMAMURA,2001). 

                  O equilíbrio relativo entre o corpo humano e o meio ambiente é um dos 

requisitos da saúde, segundo a Medicina Chinesa. Esse equilíbrio está em um estado de 

constante ajustamento e, desse modo, as atividades fisiológicas normais do corpo são 

mantidas. Se influências externas forem maiores que o poder de adaptabilidade do 
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organismo ou se o corpo for incapaz de se ajustar às condições de mudança, perder-se-á 

o equilíbrio, desenvolvendo-se as disfunções e as doenças.  

                  Quando as influências externas são responsáveis pela indução de doenças, 

esses agentes são conhecidos como fatores patogênicos exógenos, gerando as chamadas 

doenças externas ou exógenas. Além das doenças causadas pelos fatores patogênicos 

exógenos, há muitas doenças determinadas por perturbações emocionais e disfuncionais 

dos órgãos internos com manifestações clínicas próprias, gerando as chamadas doenças 

internas ou endógenas. (YAMAMURA,2001). 

                    Na Medicina Chinesa, o diagnóstico das doenças é feito por meio da 

diferenciação de síndromes (conjuntos de sinais e sintomas) tendo como fundamento as 

teorias  apresentadas acima. Do ponto de vista da acupuntura, a diferenciação das 

síndromes e a definição do tratamento são inseparáveis.  

                    Existem vários modelos de diferenciação de síndromes, que, no caso de 

dores articulares, musculares, tendinosas e ligamentares, são classificadas e chamadas 

de “Síndromes Bi”, termo que se refere a bloqueio articular doloroso,  segundo a 

Medicina  Chinesa. A causa dessas síndromes dolorosas e de dificuldade funcional 

ocorre devido a um bloqueio de movimentos e da circulação do Sangue ( Xue)  e 

líquidos corporais gerando edema. Esses sintomas se manifestam nas articulações e 

partes moles adjacentes, o que inclui o sistema dos canais (meridianos) e 

pontos.(APOSTILA EBRAMEC MISCELANIA,2016 ). 
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4.1 .Definição de Síndrome Bi 

Definição: 

              As síndromes Bi são caracterizadas pela obstrução no  fluxo do Qi e (Xue) 

Sangue através dos  canais e e  colaterais ( JingLuo) devido  a  invasão  de  fatores  

patogênicos  exógenos  nos  próprios  canais e  colaterais (Jing-Luo) nos  músculos  e  

nas  articulações,  manifestando-se  principalmente  como  inflamação , entorpecimento, 

sensação de peso, distensão ,dor e limitação nos  movimentos  articulares. 

               As síndromes Bi podem ocorrer principalmentepela  invasão  de fatores 

patogênicos externos com  destaque  para  Vento, Frio  e  Umidade  ,como sita  o 

Clássico  da  Medicina  Chinesa  Huang  Di  Nei  Jing: “ A Síndrome  Bi  é  causada  

pela  combinação  do  ataque  externo  de  Vento-frio-umidade”. 

A Síndrome Bi é causada   basicamente por  dois  mecanismos: 

a) - Invasão dos agentes  patogênicos  externos --- Vento ,Frio ,umidade e calor; 

b) - Constituição corporal deficiente do paciente, que  nos  traz  a  ideia  de  alterações  

individualizadas, genéticas ,imunológicas, por exemplo. 

Tendo como referência os padrões de desarmonia, podemos classificar  : 

1) “Bi de vento” (Bi-migratório), acompanhada de dores articulares migratórias e 

limitações de movimento;   

2) “Bi de frio” (Bi-doloroso), com dor articular severa, que piora com o frio e 

melhora com o calor, apresenta bloqueio da circulação de sangue e dos líquidos 

corporais, em decorrência da contratura dos músculos e compressão dos vasos.  

3) “Bi de umidade” (Bi-fixo), com sensação de dormência, parestesia e peso nos 

membros e articulações, determinando um retardo da circulação de sangue e dos 

líquidos corporais, gerando estagnação, edema e também uma dor que se agrava no 

clima chuvoso e nublado.  

4) “Bi de calor” (Bi-febril), com dor articular extrema, acompanhada de sintomas 

inflamatórios, como calor local, edema e vermelhidão, melhorando com a aplicação de 

frio.   
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Tendo, como critério diagnóstico, a associação das síndromes com a natureza da dor e 

dos sintomas presentes, podemos, de forma resumida, classificar as síndromes Bi em:  

.  Bi de vento - dor de início súbito, de caráter migratório ou intermitente;  

.  Bi de frio - dor intensa, bem localizada e com poucos sinais inflamatórios;  

.  Bi de umidade - dor com sensação de peso, parestesias e localização constante;  

.  Bi de calor - dor ardente, com sinais inflamatórios.  

Tendo como critério de localidade da obstrução e onde estão ossintomaspodemos 

também classificar: 

. Bi da pele- Pulmão ( FEI) 

. Bi do Músculo- Baço ( Pi) 

. Bi do Tendão – Fígado ( Gan) 

. Bi dos vasos – Coração ( Xin) 

. Bi dos ossos- Rim ( Shen) 

            O joelho recebe  o Qi do  Fígado ( Gan) , o Qi dos três  canais de  energia  

principais  Yang  do  Pé  e  dos  três  canais  Yin do Pé, sendo que esses constituem  o 

conjunto energético do Qi do joelho.( YAMAMURA-Ysao-2ªedição). 

            O joelho , na concepção da MC ,representa a região de passagem do Qi do plano 

superficial para o profundo e vice-versa. Por isso, o joelho representauma  região  em 

que  frequentemente  ocorrem  bloqueios  e  estagnações de  Qi  e  Sangue ( Xue) 

levando  a  quadros  álgicos,  processos  inflamatórios  e  infecciosos , neoformações 

ósseas (artroses) e osteoporose. 

            O Fígado ( Gan)  controla os ligamentos, tendões,e a cápsula articular do joelho: 

o canal de energia principal do Estômago  (Wei) , promove a da Sinóvia e também da 

parte anterior do joelho ( patela, ligamento patelar,e tendão quadricipital).O canal de 

Energia principal da Bexiga( Pangguang) 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 da Vesícula Biliar ( Dan) controla a região lateral   do joelho 
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.É por isso que a patologia regional do joelho está na dependência do Fígado( Gan) e do 

Qi dos canais de energia principais que por ali transitam.  Quando os Canais de energia 

principais sofrem bloqueios e  estagnações  de Qi e   Sangue(Xue)  , surgem algias, 

lesões orteoarticulares  e  de partes  moles, como  inflamações  e  degenerações. 

Essefatopermite  que  , reconhecendo –se  a  topografia das  alterações  genéticas  é  

possível  fazer  o  diagnostico do  canal  de  energia  principal  afetado. 

(YAMAMURA,2001 ). 

 

 

4.2. Gonalgias Por Acometimento Dos Canais Tendinomusculares 

 

              Segundo Yamamura, os canais de energia  Tendinomusculares  Yang  e  Yin  

do  pé  que  passam  pela  região  do joelho podem  provocar  dores  superficiais  e  

difusas, caracterizadas  pela  presença  de  pontos  Ashi na  região  do  joelho, os quais 

podem se  irradiar  pelo  trajeto  do canal  de  energia  tendinomuscular acometido, além  

da  sintomatologia  clínica  característica  e da  presença  de dor  no  ponto de  reunião  

dos  canais  de  energia  tendinomuscular Yang e Yin do pé. 

São sintomatologias clínicas de acometimento dos canais de Energia  

Tendinomusculares. ( MACIOCIA,2008 ). 

 

a) Canal Tendinomuscular da Bexiga ( Pangguang): contratura dos músculos 

posteriores da perna , joelho , coxa. 

b) Canal Tendinomuscular da Vesícula Biliar ( Dan): flexão e extensão do joelho 

dolorosas  e  limitadas,  contratura muscular  e dor na fossa poplítea. 

c) Canal Tendinomuscular    do Estomago ( WEI) : dor na região anterolateral da 

perna, anterior do joelho, câimbras nos músculos anteriores da  coxa. 

d) Canais Tendinomusculares  Yin dos Pés, Rins ( Shen), Baço ( PI) ,Fígado ( 

GAN): dores na região da perna, do joelho e da coxa. 
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O Tratamento das  gonalgias  , de  maneira geral, visa  fortalecer o  Fígado  ( GAN) , 

fazer circular o Qi do Canal Principal envolvido e estimular os pontos  locais para 

aumentar  o Qi do joelho.                                                                                                               

 

4.3. Relações Associadas  com  a  Gonartrose  e  os  Canais  Energéticos  na Medicina 

Chinesa. 

 

                 Segundo Ysao  Yamamura,(2001 ) reconhecendo a topografia  das  alterações   

energéticas  é  possível  fazer  o  diagnóstico  do  canal  de  energia  principal  afetado: 

4.3.1. Canal de  energia principal  do  Estômago  ( WEI) :  as  alterações  energéticas  

deste  canal  de  energia  provocam  dor  na  região  anterior  do  joelho,  acometendo,  

então ,  o  tendão  quadricipital  e  o  ligamento  patelar  e provocando  dor  no  ápice  da  

patela ( Jumper  knee), sinovites agudas e crônicas artrite e artrose  patelo-femoral, 

bursite  pré patelar. Etc. 

4.3.2. Canal de  energia  principal  da  Vesícula  Biliar ( Dan) : a  afecção  energética  

desse  canal   provoca  distúrbios  na  região  lateral  do  joelho,  induzindo  a  instalação  

de  bursite  do  tendão  do  músculo  bíceps,  sinovite  da  cabeça  da  fíbula,  dor na  

face  lateral  do  joelho,  artrose  lateral   do  joelho  parameniscite  lateral. 

4.3.3. Canal de  energia  principal da  Bexiga  ( Pangguang ): Esse  Canal  manifesta-se  

por  dor  na  fossa  poplítea,  edema  de  partes  moles,  cisto  de  Backer. 

4.3.4. Canal de Energia  Principal  Do  Fígado (Gan) : as  alterações  nesse  canal  

provocam  dor  na  face  medial  do  joelho  ,  dor  no  ligamento, colateral  medial, 

paramenisciste medial, artrose  medial. 

4.3.5. Canal de  energia  principal  do  Baço  ( Pi):  a  manifestação  clínica  do  

acometimento  desse  canal  é  a  Bursite   da  pata  de  ganso.   
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4.4. Metodologia Teórica  Em  Outros  Estudos 

Segundo Maciocia, (2008) ,o joelho  é  afetado pela síndrome da obstrução 

dolorosa, em especial  a decorrente do Frio e da Umidade , além disso , o joelho é uma 

articulação afetada por  traumas e traumas esportivos.( MACIOCIA, 2008.). 

Os Principais Músculos  que afetam o joelho são : 

a) Gastrocnemius: tem sua origem na superfície da cabeça posterior medial da tíbia 

distal, exatamente superior ao côndilo medial, possui sua inserção no tendão calcâneo. 

b) Plantaris inferior: tem sua origem na parte inferior da linha supra condilar lateral 

do fêmur e no ligamento poplíteo oblíquo do joelho, possui sua inserção no tendão 

calcâneo. 

c) Soleus: tem sua origem na linha soleal e na borda medial da tíbia, e no aspecto 

posterior da cabeça fibular , possui sua  inserção no tendão do calcâneo. 

d) Poplíteus: tem sua origem na superfície posterior da tíbia proximal, possui sua 

inserção no côndilo femoral lateral. 

Conforme as figuras a baixo: 
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Fig.04 

 

 

Fonte: Maciocia , Canais de Acupuntura ,2008 
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Fig.05 

 

 

Fonte: Maciocia , Canais de Acupuntura ,2008 
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4.5. Canais Musculares  Afetados  Pela  Gonartrose  Dentro da Medicina Chinesa 

 

Os Canais  Musculares  que  percorrem  o  joelho são  os  seguintes : 

 

a) Canal  Muscular  do  Estômago(Wei) : percorre ao  longo  da  Tíbia e se bifurca  

abaixo  do  joelho  em  dois  ramos  , os quais  correm pelas  duas  laterais  do  joelho . 

Essecanal  é o mais importante afetando  o joelho, uma  vez  que  corre  ao  longo  de  

seu  aspecto  medial  e  lateral. Afeta os músculos  poplíteus,  tibialis  anterior  e  soleus. 

b) Canal  Muscular  da  vesícula  Biliar: corre  ao  longo  do  aspecto  lateral  do  

joelho  .Afeta  o  tibialis anterior. 

c) Canal  Muscular da Bexiga(Pangguang): ascende  passando  à  face  lateral  da  

região  inferior  da  perna  para  convergir  no  aspecto  lateral  do  joelho; outro  ramo  

sobe  ao  longo  do  tendão  do  calcâneo  para o  aspecto  lateral  da  fossa 

poplítea;outro ramo  ascende  ao  longo  da  superfície  lateral  da  panturrilha  para  

alcançar  a  face  medial da  fossa poplítea , correndo  paralelamente  ao  ramo  citado  

anteriormente  na  fossa  poplítea .Afeta os  músculos  soleus e  gastrocnemius. 

d) Canal  Muscular  do  Baço(Pi): ascende  ao  aspecto  medial da  tíbia  para  

convergir  ao  aspecto medial  do  joelho.Afeta os músculos  soleus  e  gastrocnemius. 

e) Canal  Muscular  do  Fígado(Gan): ascende à  face  medial da  perna  até  o  

aspecto medial  da  tíbia,  para  convergir  no  côndilo  medial .Afeta  os  músculos  

soleus  e  gastrocnemius. 

f) Canal Muscular  do  Rim(Shen): ascende á perna  converge  no  côndilo  medial  

da  tíbia . Une-se , então com  o  canal  Muscular  do  Baço(Pi) . Afeta os músculos  

soleus  e  gastrocnemius. 

Portanto , podemos  perceber  que  diferentemente de  outras  articulações que  são  

afetadas  em  especial pelos  canais  Yang (  como o  Ombro) , o  joelho, é  

igualmenteafetados  por  Canais  Musculares  Yang  e  Yin.(MACIOCIA,2008). 
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Na figura 06  a  seguir  resumimos  a  conexão  entre  os  canais  Musculares  e  

os  músculos  do  joelho.  Algumasobservações podem  ser  feitas  a  respeito  dessa  

figura. Emprimeiro  lugar  ,  o  Canal  Muscular que   afeta  a  maior  parte  dos  

músculos  do  joelho  é  o  Canal  muscular  do  Estômago e em  segundo  lugar  ,os  

músculos  do  joelho  afetados  pela  maior  parte  dos  canais  musculares  são  soleus  e  

gastrocnemius. 

Uma doença  dos  canais  musculares do  joelho  manifesta-se  com  dureza  e  

rigidez  ou  fraqueza  nos  músculos. 

Nas concisões  crônicas  , os  músculos  ao  redor  do  joelho  podem  ficar  

fracos  ; isso  reflete  uma  condição  de  deficiência  dos  canais  Musculares. 
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FIGURA 06:                               

 

Fonte : Maciocia G,  Canais de acupuntura, 2008 
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4.6. Padrões Desarmônicos Dentro Do Estudo do Caso 

Mulher, 67 anos, paciente relata sua queixa principal sendo muita dor nos 

joelhos, precisamente dor ao descer escadas, dirigir , e andar longas distancias, 

relatando com exames complementares  com diagnostico de artrose ou gonartrose em 

ambos joelhos grau IV, tendo indicação cirúrgica. Relata também, que tem risoartrose, 

severa no dedo polegar da mão esquerda onde já perdeu os movimentos do dedo , bem 

como sua força. 

A dor que relata nos joelhos , é uma dor de “fisgada” ou “ Facada” na parte 

posterior dos joelhos sendo mais predominante no joelho esquerdo, quando está em 

crise , as dores também passam para parte anterolateral, e parte de cima e abaixo da 

patela. 

Paciente relata também leve incontinência urinária ,crises de labirintites 

esporádicas, uma quadro de doença cardíaca, dorme pouco por noite de 4 a 5hs.Tem 

muita raiva por não poder mais realizar coisas que antes realizava, devido as dores nos 

joelhos,e isso acaba gerando desânimo, e procrastinação. Há excesso de pensamentos 

Preocupação com a família e isso gera um cansaço mental grande. 

Tem preferência pelo calor, aversão ao frio, toma pouca água, e sente gosto de 

metal em sua boca, raramente transpira,e seu intestino só funciona com medicamentos. 

Há edema na mão cuja o dedo polegar tem risoartrose,e também há edemas nos 

2 tornozelos. 

Sua língua tem coloração rosa pálido, com laterais avermelhada e levemente 

arroxeada, edemaciada,e notavelmente a ponta da língua extremamente esbranquiçada, 

pontiaguda , com o mínimo de  saburra  branca, estando mais para uma língua seca. 

Seu BpM é de 57 

Pressão Arterial 124X80 

Seu pulso, o lado direito , profundo, fino e levemente escorregadio, nas posições, 

P/IG; Ba/E; Yang do Rim . 
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Lado esquerdo , também profundo, fino, lento e macio,  a nível  médio ,na 

posição do F/VB, sendo as outras posições C/ID e R/B mais finos e profundos. 

Descrevemos a síndrome do caso relacionado a esse estudo ,como sendo uma 

síndrome múltipla. 

Deficiência de Sangue ( Xue) e Yin do Coração ( Xin) 

Deficiência de Sangue (Xue) e Yin do fígado( Gan) 

Deficiência De Yin e Yang do Rim( Shen) 

Síndrome Bi de frio e umidade, acometendo os canal da Vesícula Biliar( Dan) e Canal 

da Bexiga ( PangGuang). 
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5. MATERIAISE  MÉTODO  

 

5.1 Materiais Utilizados 

 

Para a realização desse trabalho, foram utilizados os seguintes materiais abaixo  

relacionados: 

Agulhas Filiformes de aço inox ( 0,25x 0,40 mm Dongbang) 

Agulhas filiformesdeaço inox ( 0,25x 15 mm DongBang) 

Agulhas filiformes de aço inox ( 0,18x 8mm Dongbang) 

Pastilhas de Stiper®  

Óleo essencial de Copaíba,(Copaiferareticulata), ( Bioessência) 

Óleo essencial de Gengibre, (Zingiberofficinale), ( Bioessência) 

Óleo de Rícino  ,(Ricinuscommunis). ( Ditriol) 

Moxa Botão Artemisia vulgaris ( Dong Yang) 

Moxa Lã Artemisia vulgaris ( Ebramec) 

Bandeja de aço inox 

Algodão Hidrófilo 

Álcool 70% 

Pinça de 9cm 

Esparadrapo Micropore para as pastilhas de stiper 

Descarpack para descarte de agulhas usadas. 

Lixo Branco para descarte de algodão contaminado 

Isqueiro. 
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5.2.Conceitos e  Histórico da  Aromaterapia  

 

5.2.1.Conceituação 

 

Etimologicamente a palavra “Aromaterapia” é composta de aroma, significando 

fragrância, e terapia, que quer dizer tratamento.  

A Aromaterapia é o ramo da Fitoterapia que, através da aplicação de óleos 

essenciais extraídos das plantas, pretende promover a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos. A ciência e a arte da Aromaterapia tem seus alicerces no princípio de que 

diferentes aromas acionam respostas específicas no cérebro, conduzindo a resultados 

próprios.  

Os óleos essenciais são formas altamente concentradas de energia das plantas e, 

costuma-se dizer, constituem a sua alma, a sua força vital.( LASZLÓ, FABIAN, 

AROMALÂNDIA APOSTILA, 2004). 

 

A Associação Americana de Aromaterapia refere-se aos óleos essenciais como 

“óleos voláteis, altamente concentrados, destilados de ervas aromáticas, flores e árvores, 

contendo propriedades semelhantes às dos hormônios e anti-sépticos naturais”.  

O sentido do olfato – seu mecanismo de conexão entre o ar exterior e o cérebro – é um 

poderoso disparador do sistema nervoso central. Como toda pessoa já experimentou um 

dia, alguns aromas têm a capacidade de evocar sentimentos como a saudade, sensações 

como a náusea, e reações fisiológicas como a “água na boca”. E, geralmente, é assim 

mesmo: um aroma quase sempre provoca um efeito imediato.(PHYTOTERÁPICA 

BRASIL, LIVRO GUIA). 

 

Embora os óleos essenciais tenham aquela aplicação através de aromas 

específicos, também apresentam diversas outras numerosas e importantíssimas 

propriedades farmacológicas que os caracterizam como antibióticos, anti-sépticos, 
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antivirais, etc. De modo geral, os óleos essenciais penetram no corpo por inalação, 

através das vias respiratórias, ou então por absorção, diretamente pela pele, atingindo a 

corrente sangüínea.  

Da mesma forma, muitos dos óleos essenciais, pelas suas propriedades anti-sépticas e 

antiinflamatórias, podem e devem ser empregados em casos de queimaduras, feridas, 

picadas de insetos, etc. Outros, por sua ação antimicótica, são utilizados em infecções 

provocadas por fungos como o “pé-de-atleta” e outras.(APOSTILA de  

AROMATEAPIA ELIAS ABRAÃO NETO,2006). 

O conceito da Aromaterapia aqui empregado neste estudo de caso, é mais dentro de um 

raciocínio fitoterápico, das propriedades voláteis e fitocomponentes desses óleos 

empregados , agindo energeticamente em alguns pontos de acupuntura, sendo que o 

resultado que esperamos seja  potencializador dos efeitos terapêuticos dos pontos de 

acupuntura estimulados. 

   Obedecendo  o raciocínio da Acupuntura e da Aromaterapia, podemos dizer que 

tanto  os óleos essenciais quanto os acupontos são escolhidos para associação de acordo 

com o quadro energético e sintomatológico apresentado pelo paciente e pelos dados 

colhidos através de métodos de diagnóstico tradicionais, como a pulsologia radial e o 

exame da língua, entre outros. ( MACIOCIA,2008),( SELLAR,W.2002). 

Essa associação pode ser feita de maneira sistemática, cruzando as funções energéticas 

dos óleos essenciais com a dos pontos de Acupuntura. .  

 

Podemos chamar de  Acupuntura Aromática essa nova prática que, apesar de 

independente, estamos propondo aqui, devendo  ampliar e integrar perspectivas 

terapêuticas nas duas áreas que abrange, fazendo com que Acupuntura e Aromaterapia 

complementem-se de maneira especial e trabalhem intimamente juntas, visando o bem 

estar físico e espiritual do paciente.  
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5.2.2. Breve História Sobre Aromaterapia. 

 

Conforme é praticada atualmente, a Aromaterapia ressurgiu na Europa somente 

a partir de 1964, com a publicação da obra Aromatherápie, do Dr. Jean Valnet, 

mostrando-se, a partir de então, bastante evoluída, principalmente na França e na 

Inglaterra, entre outros países, onde é exercida por médicos, enfermeiros, terapeutas e 

demais profissionais da Saúde.  

Em países como o Brasil e os Estados Unidos, a retomada desta prática é muito recente, 

datando de poucos anos atrás. O termo óleo essencial também é de criação muito 

recente.(APOSTILA PHYTOTERÁPICA BRASIL,2006 ). 

 

No entanto, a ciência da utilização dos óleos essenciais vem de milhares de anos 

atrás, antes dos tempos do Egito Antigo. Na verdade, a Índia desde há 6.000 mil anos 

mantém a prática da Aromaterapia sem interrupção até os dias de hoje, e a China, onde 

deve ter surgido, há mais tempo ainda.  

Muito da história do emprego dos aromas pelo homem antigo parece estar envolvido em 

mistérios.(APOSTILA PHYTOTERAPICA BRASIL, 2006). 

 

Pesquisas antropológicas e paleontológicas, no entanto, identificam as primeiras 

práticas com a queima de gomas e resinas vegetais como incenso.  

Acredita-se também que, eventualmente, plantas aromáticas foram misturadas a 

gorduras e óleos vegetais que eram passados sobre o corpo, fosse para cerimônias rituais 

ou pelo simples prazer de desfrutar dos respectivos aromas. Segundo KathiKeville e 

Mindy Green, “entre os anos 7.000 e 4.000 a.C., gorduras e óleos de sândalo e de oliva 

devem ter sido combinados com plantas aromáticas, produzindo assim a primeira 

pomada neolítica”.( APOSTILA DE AROMATERAPIA ELIAS ABRAÃO NETO 

2006). 
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Inúmeras pesquisas arqueológicas conduzidas na Índia, no Egito e no Afeganistão 

demonstraram a utilização de pomadas e incensos aromáticos desde períodos anteriores 

a 3.000 a.C. 

Nas eras mais remotas da história da humanidade, fumigações aromáticas eram 

utilizadas em rituais diários e em cerimônias místicas para “expressar uma realidade 

difusa”, nas palavras de Marcel Lavrabe. Os usos têm variado, mas os princípios têm 

permanecido os mesmos (.LAVABRE,M.1993). 

 

O Livro Clássico da Medicina Chinesa, a Medicina Interna do Imperador 

Amarelo, escrito no ano de 2.697 a.C., explica diversas utilizações do uso aromático das 

plantas.  

Chineses, hindus, egípcios, gregos, romanos, enfim, todos os povos antigos 

conheciam e utilizavam as fragrâncias naturais.  

Com fins terapêuticos, no entanto, a Aromaterapia parece ter se originado no Egito 

Antigo, conduzida pelos sacerdotes que reconheciam a importância da saúde física e 

mental, além dos aspectos espirituais do homem. Já vem desde 3.000 a.C. a prática da 

importação de essências de outros países produtores, como os egípcios faziam, 

importando a mirra.  

Os egípcios eram grandes apreciadores dos perfumes, tanto pela sua fragrância quanto 

pela sua capacidade de curar. Da mesma forma, valorizavam a cosmética e, em especial, 

os tratamentos de pele, para os quais faziam uso de massagens com óleos essenciais.  

A conhecida prática do embalsamamento era uma das principais aplicações das 

substâncias aromáticas, sobretudo pelo poder anti-séptico dos óleos essenciais.  

A bíblia faz referência à utilização de óleos essenciais e de incensos em inúmeras 

passagens. O próprio Cristo recém-nascido recebeu, nas oferendas dos Reis Magos 

vindos do Oriente, mirra e incenso (Olíbano).(MATHEUS CAP.2,1-12, BIBLIA 

SAGRADA). 

A partir do Egito, a prática da Aromaterapia disseminou-se para todo o mundo 

mediterrâneo.  
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Os antigos hebreus faziam uso do incenso nas consagrações de seus templos e altares. A 

iniciação de sacerdotes conforme dada por Moisés (Livro de Êxodos) prevê a utilização 

de um óleo sagrado, para uso cerimonial exclusivo, cuja constituição era mirra, canela e 

cálamo, em óleo de oliva.  

Entre os gregos antigos, uma única palavra – arômata – significava a um só tempo 

incenso, perfume, medicina aromática e plantas aromáticas. No século VII a.C. Atenas 

era um centro mercantil onde centenas de perfumes eram comercializados. Algumas 

ervas, na forma de óleos e pomadas, eram comercializadas em finíssimos potes 

altamente elaborados e decorados à altura de seu valioso conteúdo.  

Durante o século VII d.C., a obra O Livro da Destilação e da Química do Perfume, do 

árabe Yakub al-Kindi descreve inúmeros óleos essenciais, inclusive a cânfora, 

importada da China.  

Nos anos 1.000, o célebre médico árabe Avicenna aprimorou os processos de destilação 

refinando o produto final. Os árabes também descobriram, à mesma época, como 

proceder à destilação do álcool, tornando possível à produção de perfumes sem o peso 

dos óleos essenciais. Um dos 100 livros escritos por Avicenna foi inteiramente dedicado 

às rosas.  

Os perfumes essenciais foram levados do Oriente para a Europa pelos Cruzados 

medievais no século XII. Em fins deste mesmo século houve um incremento no cultivo, 

produção e consumo destes produtos na Europa, mas sem, no entanto, haver utilização 

terapêutica significativa, predominando a perfumaria.  

O aperfeiçoamento dos processos da destilação deu-se com os trabalhos dos 

alquimistas, principalmente por aqueles da Alemanha do século XVI.  

O uso dos óleos essenciais na perfumaria e na medicina começou a declinar no século 

XIX que, na verdade, marcou o declínio de toda a Fitoterapia no mundo ocidental, 

quando os cientistas da época aprenderam a isolar e sintetizar princípios orgânicos em 

laboratório. Com o passar dos anos, percebeu-se que estes produtos sintetizados muitas 

vezes não atingiam a performance do produto natural, principalmente porque na 

Natureza as ações se dão em conjunto, um princípio criando as condições para a 

adequada ação de outro.  
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5.2.3. GATTEFOSSÉ E A INFLUÊNCIA DE SEU TRABALHO  

 

O termo Aromaterapia foi criado em 1928 por um químico perfumista, o francês René 

Maurice Gattefossé. Seu interesse pelo uso terapêutico dos óleos essenciais foi 

estimulado por um acidente em que esteve envolvido, no laboratório de perfumes de sua 

família. Após uma explosão, sua mão foi seriamente atingida, provocando-lhe 

queimaduras severas.  

Necessitando resfriar as mãos e sem vislumbrar nenhuma alternativa à sua volta, 

mergulhou a mão atingida em um recipiente que continha óleo essencial de lavanda 

(Lavandula officinalis).  

Para sua surpresa observou, durante os dias que se seguiram, que sua mão não só se 

recuperava rapidamente, mas também que as cicatrizes eram mínimas. Gattefossé 

passou então a pesquisar as propriedades do óleo de lavanda e de outros óleos essenciais 

e, desta forma, tornou-se, eventualmente, a maior autoridade no assunto.  

Hoje, credita-se a esse químico francês, com razão, a redescoberta da arte do uso dos 

óleos essenciais de plantas, com finalidades terapêuticas. Também se deve a ele a 

criação do termo “Aromaterapia”, como se viu.  

Gattefossé dedicou cerca de 50 anos de estudos e pesquisas com os óleos essenciais e 

escreveu inúmeros trabalhos que, definitivamente, foram os responsáveis pelo 

renascimento da Aromaterapia no mundo contemporâneo moderno.  

Posteriormente, inspirado nos trabalhos de Gattefossé, o Dr. Jean Valnet, um cirurgião 

do exército francês, durante a Segunda Grande Guerra utilizou os óleos essenciais de 

tomilho, limão, camomila e cravo no tratamento de feridas e queimaduras dos soldados, 

com excelentes resultados clínicos. Mais tarde, o mesmo Dr. Valnet fez uso de óleos 

essenciais no tratamento de distúrbios psicológicos.  

O Dr. Valnet inspirou o movimento da moderna Aromaterapia com a publicação de seu 

livro Aromathérapie, em 1964.  

Outra importante pesquisadora francesa, também inspirada nos trabalhos de Gattefossé, 

e baseando-se nas tradições da massagem aromática praticada na China, na Índia e no 
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Egito antigos, a Bioquímica Marguerite Maury fundamentou uma terapia própria, 

relacionando a doença com o tipo de vida e a personalidade de cada pessoa. Sua obra 

The Secret of Life and Youth (O Segredo da Vida e da Juventude) foi lançada com 

grande sucesso em 1964.  

Também se inspirando nos trabalhos de Gattefossé e do Dr. Valnet, o massagista 

americano Robert Tisserand lançou a obra The Art of Aromatherapy (A Arte da 

Aromaterapia), no ano de 1977, canalizando com estrondoso sucesso a atenção do 

público americano e gerando, a partir daí, inúmeros trabalhos, escolas, centros de 

pesquisa, associações, etc.  

René-Maurice Gattefossé, Jean Valnet, Marguerite Maury e Robert Tisserand estão, 

portanto, entre os mais importantes protagonistas contemporâneos do renascimento da 

arte da Aromaterapia no mundo ocidental. É bastante recomendável a leitura dos 

trabalhos destes e de outros autores, quando se pretende um conhecimento mais 

profundo dos princípios que nortearam a Aromaterapia e de como ela vem evoluindo. 

 

5.2.4. O Uso dos Óleos Essenciais nos Pontos de Acupuntura 

 

Estudos hoje estão sendo feitos com óleos essenciais e fitoterápicos ,empregados em 

pontos de acupuntura e seus efeitos, estamos ainda em fase de testes, ainda sem 

conclusões, ou estudos mais aprofundados a respeito. 

Embora, não haja publicações neste assunto, que conhecemos, resolvemos testar , por 

conta e risco, dominando apenas as duas ciências embora que distintas, conseguem se 

unificar ,de uma maneira simples e eficaz. A Acupuntura e a Aromaterapia. 

Escolhemos quatro pontos para poder trabalhar com o auxilio de pastilhas de silício 

orgânico, o stiper, embebidos com uma gota de óleo essencial, indicado para a patologia 

em questão, colocados nos pontos ,cujo a paciente permaneceria de 4 a 5 dias com essas 

pastilhas, colocadas após a sessão de acupuntura. 

Foram empregados dois óleos essenciais: De Copaíba ( Copaiferareticulata) e de 

Gengibre ( Zingiberofficinale)  
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5.2.5.Descrição dos óleos Essenciais Usados no Estudo Do Caso. 

 

1- Copaíba ( Copaiferareticulata) 

 

Há várias indicações para o Óleo de copaíba, mas nos deteremos na indicação que mais 

se assemelha para o estudo de caso. 

Tem propriedades analgésicas, anti-inflamatório, antioxidante. 

Tem ação antinociceptiva*, periférica e central ,confirmando a ação analgésica e 

Bloqueadora da dor em estudos com ratos realizados com óleo -resinas de  Copaifera 

multijuga e Copaifera reticulata ,Doses de 30 a 150mg/kg foram suficientes para 

apresentar efeitos analgésicos. 

Outros estudos foram feitos pelo Professor Walace Gomes Leal, do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Pará, defendendo o uso de óleo de copaíba e seu 

efeito anti-inflamatório para os tecidos . 

Foram constatados pelos estudos científicos, que a ação anti-inflamatória do óleo de 

copaíba é duas vezes maior que a do diclofenaco de sódio. O diclofenaco de sódio é um 

medicamento sintético de ação anti-inflamatória comprovada. 

A ação anti-inflamatória por aplicação tópica, foi comprovada por estudos do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Amapá, onde se constatou o 

uso do óleo de copaíba tratando com sucesso edema induzido na pele de ratos .Os 

resultados foram satisfatórios, confirmando a ação anti-inflamatória e analgésica de seu 

uso tópico. 

 

 

 

*Antinociceptiva: Que anula ou reduz a percepção e transmissão de estímulos que causam dor. 
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2-Gengibre Fam: Zingiberaceae (Zingiberofficinale)  

Uma planta perene que cresce até cerca de 1m de altura, com folhas longas, estreitas e 

de flores bancas, mas o óleo é produzido do rizoma. A raiz seca é um condimento muito 

apreciado e cultivado em muitas regiões tropicais, como a África, e Índias Ocidentais. O 

aroma é pungente, quente, estimulante e condimentado com um toque de limão e 

pimenta.  

Propriedades: analgésico, anti-séptico, antioxidante, afrodisíaco, carminativo, 

estimulante, expectorante, rubefaciente, sudorífero e tônico geral ,anti-inflamatórias 

potentes nas articulações, músculos e tendões, além de ser antirreumático.  

Indicações  

Terapêutica: doenças infecciosas e respiratórias, artrite, dores musculares, cãibras, 

circulação deficiente, dor de cabeça, fadiga física e mental, náusea e vômitos. 

Emocional: centra e estimula a mente, animador e revigorante. Precauções: usar em 

baixa concentração, pois pode irritar peles sensíveis.( Panizza, Sylvio.1997)  

No óleo essencial de gengibre, obtido por extração CO², há um componente ,o Gingerol 

( fenol), potente antioxidante, anti-inflamatório, descongestionante hepático, capaz de 

restaurar funções renais e outras propriedades.( http://www.aromaluz.com.br) 

O óleo essencial de gengibre ( Zingiber officialis) e o gengibre, tem sido utilizado na 

Índia há milhares de anos para o tratamento de doenças reumáticas. 

Pesquisadores da Universidade G.B. Pant, na Índia, documentaram sua eficácia, oDr. 

Krisnha C. Srivastava  estudou a ação do gengibre  atuando  contra a ação  inflamatórias 

das prostaglandinas envolvendo histaminas e a dor. Na verdade , o Gengibre funciona 

de forma bastante semelhante á aspirina, bloqueando a síntese de prostaglandina e 

levando á redução da inflamação e da dor. ( Verna,Vinod.2003) 

O Gengibre possui a capacidade de introduzir no elemento Terra o Fogo Solar que ele 

absorve e incorpora, e expressa essa atividade na formação de seus rizomas vigorosos, 

picantes, quentes e de cheiro forte. 

Onde há tendência á densificação da forma ,o gengibre fornece a base material para a 

ação do fogo transmutador vindo de áreas mais sutis do ser.Como qualidade energética, 

mobiliza,queima,dissolve, elimina e transmuta.( Campos, J.M.2001). 

Os pontos utilizados para os testes foram Ponto extra-LE2 ( Heding ) e Ponto extra- 

LE5 “Olhos do joelho” ( Xiyan), nos dois joelhos. 

*Nocicepção é a função de nosso organismo que detecta estímulos lesivos aplicados sobre o mesmo, como uma agulhada, 

queimadura etc..Assimantinociceptivo seria algo que impediria esta função, por exemplo algo que abolisse a dor da agulhada, uma 

anestesia faria isto, aboliria a dor da cirurgia e bloquearia a nocicepção 
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. 

 

5.3. Conceitos De Stiper Terapia 

 

Breve História: 

 

O silício foi descoberto por Lavoisier em 1787. O Silício Elementar foi preparado pela 

primeira vez por Jons Jakob Berzelius.  

Em 1823, ele colocou tetrafluoreto de silício na presença de potássio aquecido. 

Aparentemente, outros tentaram obter o silício pelo mesmo método. Contudo, o que 

Berzelius conseguiu foi um produto mais puro, resultante de filtragens prolongadas.  

Na sua forma cristalina, o silício só viria a ser preparado por Deville, em 1854. Já no 

princípio deste século (1907), Potter estudou a interação da sílica com o carbono, que 

serviu de base ao processo de obtenção de silício para fins comerciais durante quase 

todo o século XX.  

O silício elementar é preparado comercialmente pelo aquecimento de dióxido de silício 

com carvão de coque em fornalhas elétricas. Para se obter silício mono cristalino, 

recorre-se ao método de Czochralski, que consiste em introduzir uma semente cristalina 

em silício fundido, baixando então lentamente a temperatura para que se dê a 

cristalização.  

O vidro comum utilizado para fazer janelas ou garrafas é, na sua maior parte sílica 

(75%), sendo os restantes 25% uma mistura de Na2O (15%), CaO (8%) e Al2O3 

(2,7%).  

Por vezes, introduzem-se no vidro algumas “impurezas”, como compostos de boro, para 

aumentar a resistência ao calor dando origem ao que vulgarmente é conhecido como 

Pyrex.   

O silício ocorre na natureza combinado com oxigênio na forma de dióxido de silício 

(SiO2), e com oxigênio em diversos metais, na forma de silicatos, nunca se encontrando 

isolado. No seu conjunto, os silicatos e a sílica representam 60% da crosta terrestre.   

O dióxido de silício, vulgarmente chamado de sílica é um dos mais importantes 

compostos de silício que ocorre na natureza, surgindo em três formas cristalinas 

distintas: quartzo, tridimite e cristobalite. Estas duas últimas encontram-se apenas em 

rochas vulcânicas e não tem aplicações industriais. Quando do teste da primeira bomba 

atômica no Novo México surgiu outra forma cristalina de silício: a keatite.   
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Também ocorrem diversas formas de sílica amorfa com água, tais como a opala ou a 

geyserite. Destas destaca-se a opala negra da Austrália, uma das pedras preciosas mais 

valiosas. 

O silício elementar é utilizado, entre outras coisas, na produção de ligas metálicas como 

o ferro, alumínio, cobre, ou como agente redutor na manufatura do aço. A liga de ferro-

silício é produzida pela redução simultânea de óxido de ferro e sílica com carbono, a 

altas temperaturas numa fornalha elétrica, encontrando posterior aplicação como agente 

redutor na produção de magnésio e cromo. A inclusão de uma pequena percentagem de 

silício em ligas de alumínio (cerca de 14%) aumenta a sua consistência e a sua 

resistência à corrosão provocada pela água salgada.   

Quando se procede à dopagem de um monocristal de silício elementar puro com 

pequenas quantidades de outros elementos, como o boro ou o fósforo, obtêm-se 

substâncias com propriedades elétricas singulares – os famosos “semicondutores”. Estas 

substâncias encontram uma infinidade de aplicações na tecnologia atual, pois é com 

base nos semicondutores que se inventaram dispositivos como os transistores ou os 

diodos, que constituem a base de qualquer circuito eletrônico digital. Os semicondutores 

podem também, serem usado em retificadores de potência ou em células solares.  

Por ser o silício o mais perfeito ordenador de ondas e freqüências, é que foi eleito pela 

comunidade científica, como integrante obrigatório em aparelhos de altíssima precisão, 

tais como radares, sonares, computadores, aparelhos de recepção e transmissão.( 

Apostila de Stiper Terapia ,Dra Janete Moreno). 

 

5.3.1. Ação Biológica 

Encontra-se sílica em quase todos os organismos vivos. É possível que o silício tenha 

desempenhado um papel importante ou mesmo indispensável no aparecimento da vida 

na Terra. O padrão de deposição de sílica nas plantas é biologicamente específico, 

sendo possível identificá-las pelo exame microscópico das partículas de sílica. Por 

vezes, sua presença parece indiciar uma maior resistência da planta a diversas doenças 

ou pragas. As folhas da urtiga, por exemplo, estão revestidas de milhares de micro-

cristais de silício.   

O tecido humano contém normalmente de 6 a 90 mg de sílica por 100 gramas de tecido 

muscular; no entanto, este percentual varia muito com a idade.  

Tecidos que requeram dureza como tendões, cartilagens, traquéia, córnea, unhas, pele, 

cabelos e artérias, entre outros, contém quantidades importantes de silício.  

Para se ter uma idéia da importância do silício no corpo humano, uma artéria enrijecida 

tem 15 vezes menos silício que uma artéria saudável. Isto nos leva a concluir que o 

silício é fundamental para uma boa saúde vascular.   
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Ele está presente na síntese do colágeno. Ajuda a reduzir o colesterol “mau”, o LDL. 

Ajuda na manutenção da pressão arterial. Tem um importante papel na regulação do 

sistema imunológico. Pode retardar e retroceder os processos de arteriosclerose. Possui 

uma propriedade inibidora das inflamações devido à sua grande capacidade de absorção.   

A sua falta pode ocasionar: alterações nos ossos e cartilagens, inclusive a dificuldade de 

consolidar fraturas, cicatrizar feridas e queimaduras; perda de elasticidade da pele; falta 

de elasticidade vascular; artrites; perda de cabelos; enfermidades cutâneas como 

eczemas e pruridos. O déficit de silício no organismo pode ser causado por 

envelhecimento e pela ingestão de alimentos processados e refinados.  

Em algum momento da vida, como no caso da terceira idade, a necessidade de silício 

aumenta.  

O silício é um mineral facilmente absorvido no sistema digestório (intestino) e o 

excesso é eliminado através da urina.( Apostila de Stiper Terapia Dra Janete Moreno). 

 

5.3.2. O Quartzo 

Os quartzos são cristais de óxido de silício, conhecidos como Silicatos. Suas formas e 

cores são muito variadas. Seu sistema de cristais é triangular e sua estrutura tem formas 

idênticas numa mesma orientação e dimensão. Tem 32 classes de simetria e suas faces 

são formadas por figuras planas e retas.  

Os quartzos são minerais de grande dureza e ao mesmo tempo apresentam fenômenos 

de dilatação e elasticidade, dependendo da força externa que atuam sobre eles como 

tensão, compressão, temperatura, etc. Estas qualidades dos cristais de quartzo lhes 

permitem a conhecida capacidade em produzir impulsos elétricos, e seu campo de 

energia tem a habilidade de se associar com as freqüências precisas, conhecidas como 

“piezeletricidade”. Desta forma, quando se lhes induz uma carga de energia, começam a 

vibrar, pulsando numa freqüência harmônica. Esta propriedade lhe dá a possibilidade de 

serem utilizadas para estabilizar circuitos amplificadores, para medir potenciais elétricos 

muito elevados (milhares de volts) ou para medir pressões instantâneas muito elevadas.   

Seus recursos são hoje utilizados em tecnologia de ponta. Como já dito, Sonares, 

Radares, Computadores, Relógios, Rádios Transmissores e Receptores, etc. utilizam 

esse incrível recurso, que tem a capacidade de separar e selecionar uma determinada 

freqüência para que possa ser utilizada sem a interferência de outras. O mais perfeito 

ordenador de ondas e freqüências.   

Quando se remete este mesmo benefício diretamente ao ser humano, percebesse que o 

quartzo, em contato com a pele, recebe a influência energética do corpo, ativando-os e 

fazendo-os vibrarem, induzindo-os a uma pulsação equilibrante. É importante saber que 

a água e o quartzo vibram numa freqüência similar à do corpo humano (que é 70% 

água, silício e oxigênio) e é similar também ao cristal de quartzo em sua estrutura. 
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Talvez seja por isso a notória relação e simpatia existente entre os seres humanos e o 

quartzo ou silício cristalizado de três faces.   

O segredo dos quartzos está na estrutura tridimensional de suas moléculas. Esta 

estrutura tem a vibração do equilíbrio perfeito. Na linguagem universal, o triângulo 

representa o balanço e a harmonia. Tudo na vida é energia vibrante. O átomo é um 

exemplo de sistema de energia. Consiste de elétrons, nêutrons e prótons, têm cargas 

elétricas que criam as matrizes. Estas matrizes sustentam a energia numa forma.    

Tudo no universo está em estado de vibração, e para a freqüência na qual um objeto ou 

uma pessoa vibra, damos o nome de ressonância. ( Apostila de Stiper terapia Dra Janete 

Moreno). 

 

5.3.3. Pastilhas com Silício ,STIPER (Stimulation and Permanency):  

 

Teve origem na em meados da década de 90, e é utilizado e difundido em vários países 

da Comunidade Européia como Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal e outros. 

No Brasil é uma grande novidade.  

São pastilhas macias como algodão, de 13 mm de diâmetro x 3 mm de espessura, 

produzidas com Quartzo Micronizado (SiO²) depositados e ordenados em manta 

hipoalergênica, tendo sua concentração por mm² pré-determinada e granulometria 

rigidamente controlada.  

Produzido com 100% (quartzo) = cristal de rocha natural.   

Este estímulo é possível por meio destas pequenas pastilhas com silício. O diferencial se 

dá porque estas pastilhas proporcionam um estímulo permanente, agindo enquanto 

estiverem em contato com a pele do paciente.  

Esta aplicação quando bem executada, desencadeia efeitos biológicos muito 

importantes, destacando-se:  

A melhora do metabolismo; - A aceleração das reações enzimáticas; - O aumento da 

produção de oxigênio ativo; - O aumento da permeabilidade capilar; - O relaxamento da 

musculatura lisa e estriada; - A ativação da circulação sanguínea e linfática; - Reforço à 

fagocitose na luta contra a infecção e a eliminação de resíduos.  

Em alguns pacientes pode ocorrer uma vermelhidão no local de aplicação da pastilha, 

porém isso é apenas fruto da oxigenação potente que a pastilha causa na epiderme, 

forçando o sangue a vir à superfície epitelial.  

A pastilha de silício é uma excelente ferramenta para acupunturistas que buscam 

proporcionar alívio em dores agudas ou crônicas á seus pacientes, agregando a pontos 

de acupuntura potencializando os mesmos.. Quando aplicada juntamente com o 
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tratamento de Medicina Chinesa ,como a Acupuntura , ela otimiza os efeitos da terapia 

associadas. Otimizando e acelerando os resultados das estimulações e combinações dos 

pontos de Acupuntura, potencializando assim seus efeitos.    

A pastilha de Silício pode também ser utilizada de forma isolada, aplicando-a em pontos 

dolorosos do paciente que são verificados e confirmados à palpação local ou referidos 

pelo mesmo, obtendo assim melhor resposta terapêutica.( Apostila de Stiper terapia Dra 

Janete Moreno). 

 

5.4. Conceito de Moxabustão 

 

A palavra “Moxa”pode ter originado do japonês mogussá e foi introduzida na Europa. 

No Japão a Artemísia vulgaris, planta da qual se prepara a Moxa, foi chamada de 

Yomoguigussá e, mais tarde, simplificada para Moguigussá (cuja pronúncia era 

moquicussá, simplificado para mocussá) que provavelmente deve ter dado origem a 

palavra Moxa.. 

Moxabustão é um método da Medicina Chinesa , que trata e previne doenças através da 

aplicação de calor através de cones e bastões que se  queimam a  moxa em determinados 

pontos de acupuntura . Sua principal matérias-prima é as folhas secas de  Artemísia 

(Artemísia vulgaris) onde as folhas , após secagem são trituradas e ficam com a 

aparência de lã . A Moxa tem a propriedade de aquecer os canais de Acupuntura , 

eliminando o  frio, a  umidade e promovendo  a função dos órgãos, movimentando o Qi 

(energia) e o sangue (Xue). 

Na antiguidade a aplicação da Moxa no ponto VC4 era e ainda continua sendo excelente 

para reanimação e serve para auxiliar no tratamento de todas as enfermidades do 

abdômen. O ponto VC4 e considerado fonte da vida ou a raiz principal da vida. Se a 

pessoa concentrar o Qi nesse acuponto dificilmente adoecerá, fortalecerá o Rim( Shen), 

nutre o Rim(Shen)  para fortalecer a essência e a medula óssea. Outro ponto muito 

eficaz para doenças em crianças e adultos e o VG12( Shenzhu) . 

A Artemísia possui sabor amargo e picante, produz calor penetrante e sua natureza é 

Yang, evita o colapso e o seu calor promove a eliminação de frio e umidade, 

removendo, assim a obstrução dos canais de energia e regula a circulação de Qi e 

sangue (movendo o Qi e o Sangue) A Moxa regula a circulação de Qi e estimula a 

função dos órgãos trata o vazio de Yang e frio, com isso controla asma, diarreia, 

indigestão entre outros. 

Suas vantagens são inúmeras, o  calor é suave e ao mesmo tempo capaz de penetrar 

profundamente, que faz com que o paciente tem uma sensação agradável, além disso, 

como cones e charutos de moxa podem ser de diferentes tamanhos e são de fácil ignição 

e quando queimados emitem um cheiro agradável, pode dispersar a umidade e o Qi 
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estagnado. Artemísia é cultivada extensamente e extensivamente na China e tem 

sidousado na prática  clínica há milhares de anos.  

Há várias maneiras de se usar a moxa, mas descreveremos aqui a que foi usada no caso 

clinico em questão 

A moxa botão que foi usada no caso clinico, colocada na hastes das agulhas que eram 

introduzidas nos pontos de acupuntura já descritos no trabalho. ( Apostila EBRAMEC 

de Moxabustão)e.( INSTITUTO de LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA DE 

BEIJING). 

 

5.5.  Fundamentação Teórica  

 

5.5.1.  Aspectos Anátomo-Funcionais do Joelho  

 

            Os membros inferiores são os segmentos responsáveis pela locomoção e 

sustentação do peso corporal e possuem grandes articulações de carga, que 

compreendem os quadris, os joelhos e os tornozelos.  Quanto à complexidade, o joelho 

tem características especiais, pois, além de ser a maior articulação do corpo humano no 

que se refere à área de cartilagem articular, é uma das articulações mais solicitadas em 

decorrência de sua grande mobilidade e posição anatômica                                                                                                                                              

Atividades e movimentos como deambular, correr, saltar, subir escadas, levantar-se de 

uma cadeira e praticar exercícios, no caso da articulação do joelho, dependem da 

integridade funcional dos músculos da coxa, perna e de várias estruturas, como cápsula, 

ligamentos, meniscos e cartilagem articular.                                                                                                                          

           Os músculos que movimentam o joelho e a perna são os seguintes:  

Músculo reto-femoral, músculo vasto-medial, músculo vasto-intermediária músculo 

vasto-lateral, músculo sartório, músculo tensor da fáscia lata, músculo semi-tendínio, 

músculo semimembranáceo, músculo bíceps femoral (cabeça longa e cabeça curta), 

músculo gracílis, músculos gastrocnêmicos, músculo poplíteo e músculo articular do 

joelho. Devem ser considerados também o músculo abdutor da coxa e os outros 

músculos adutores.   

           O joelho é a articulação com a maior área de cartilagem articular do corpo 

humano e a mais complexa no que se refere a componentes internos (meniscos, 

ligamentos, cartilagens e sinóvia). É uma articulação muito vulnerável a traumas 

acidentais ou repetitivos pela sobrecarga, porque gera um desgaste pelo uso. Esse 

desgaste envolve, em especial, as cartilagens articulares e leva a um processo 
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degenerativo progressivo, definido como doença articular degenerativa do joelho ou 

gonartrose. As superfícies articulares são constituídas pelos côndilos femorais (medial e 

lateral), pelo planalto tibial e pela patela, que formam, com isso, três componentes 

articulares (componente fêmoro-tibial medial, componente fêmoro-tibial lateral e 

componente fêmoro-patelar ou patelo-troclear). A tróclea situa-se na face anterior da 

porção distal do fêmur e projeta-se à frente, formando os côndilos femorais, os quais 

são separados pelo sulco intercondiliano.     

           Os côndilos do joelho formam a extremidade distal do fêmur, ficando, entre eles, 

o sulco ou incisura intercondiliana. O planalto tibial ou platô (extremidade proximal da 

tíbia) possui uma proeminência eminência intercondilar, que funciona como pivô 

central fixo, permitindo a rotação do fêmur sobre a tíbia. Os lados do platô são cobertos 

por uma camada de cartilagem muito forte e espessa.   

           A eminência divide o platô em áreas intercondilares anterior, posterior, platô 

tibial medial e lateral. O platô medial é côncavo, enquanto o platô lateral é convexo e 

menor.  

           A patela está inserida no tendão do músculo quadríceps. Em torno de 50% das 

fibras desse tendão inserem-se na borda superior da patela e as restantes passam por 

sobre a sua superfície anterior; assim, misturando-se com as fibras do ligamento patelar, 

vão se inserir na tuberosidade anterior da tíbia. A superfície articular da patela é coberta 

por cartilagem, fazendo contato com a superfície condilar femoral anterior quando da 

extensão, e distal, quando da flexão do joelho.    

          No processo de sustentação e locomoção, os movimentos do joelho são os de 

rolamento, deslizamento, rotação interna e rotação externa, que são mantidos por dois 

tipos de estruturas estabilizadoras: as estruturas estáticas, que são os ligamentos, 

meniscos e as cápsulas, e as estruturas dinâmicas, que são os músculos e tendões.  

          Como estabilizadores do joelho, temos o complexo medial, que é formado pelo 

ligamento colateral medial, a cápsula póstero-medial, o músculo semi-membranoso e a 

pata de ganso, formada pelos músculos sartório, gracilis e semitendíneo.  O complexo 

lateral é formado pelo trato ílio-tibial (fáscia lata), ligamento colateral lateral, músculo 

poplíteo e músculo bíceps femoral. O complexo central do joelho é formado pelos 

ligamentos cruzados anterior e posterior e pelos meniscos medial e lateral. O complexo 
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anterior é formado pelo ligamento patelar, coxim gorduroso infrapatelar, retináculo 

medial e lateral, compreendendo, também, o músculo quadríceps femoral, formado 

pelos músculos vasto-lateral, vasto-intermédio, reto-femoral, vasto-medial e vasto 

medial oblíquo.  

          Patologias primárias do joelho, como artrose, artrite, infecções ou traumas físicos, 

geram estímulos químicos que ativam os sensores que, acompanhados pela inflamação 

dos tecidos moles, acabam comprometendo ou inibindo a coordenação dos movimentos 

musculares, levando a contraturas, fadiga e dor muscular.  

           A dor no joelho está, na maioria das vezes, relacionada aos distúrbios 

musculares. A fadiga e as lesões musculares traumáticas provenientes do esporte, dos 

acidentes e das quedas, além da dor referida por distúrbios do quadril, pela estenose 

espinal, por outras alterações da coluna lombo-sacra e por neoplasias primárias ou 

metastáticas, levam à tensão, hipertonia, encurtamento dos músculos e resistência aos 

seus movimentos. Como conseqüência, teremos a distensão dos tecidos anexos, como 

ligamentos, cápsulas, bursas tendinosas e meniscos, o que resulta em reação 

inflamatória, dor e incapacidade funcional.  

          As dores do joelho causadas por degeneração da cartilagem articular ocorrem 

também associadas a distúrbios musculares que determinam desequilíbrios, 

desalinhamentos e a conseqüente progressão do processo degenerativo, determinando 

um agravamento da incapacidade funcional e um processo progressivo e irreversível de 

destruição articular.   

          Além de estabilização mecânica do joelho, as estruturas cápsulo ligamentares 

cumprem uma função neuromoduladora muscular pela presença de sensores nervosos 

(receptores) chamados proprioceptores, os quais constituem, assim, um órgão sensitivo 

periférico articular.  

           Os receptores nervosos cumprem uma função na coordenação dos movimentos 

articulares bem como modulam a sensibilidade dolorosa. São classificados 

histologicamente como receptores livres (não mielinizados) e receptores corpusculares 

(corpúsculos de Ruffini, corpúsculo de VaterPacini, corpúsculos de Meissner, órgão 

tendinoso de Golgi, bulbos de Krause e discos de Merkel). Esses receptores podem ser 

classificados em mecanorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores (receptores para 

dor), termorreceptores e osmorreceptores 
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5.5.2.   Gonartrose ,Conceito Pela Medicina Ocidental  

 

                 Gonartrose é um distúrbio da articulação do joelho: “gon” significa joelho, 

“artro” significa articulação e “ose”, doença. Geralmente, sugere dano à superfície 

articular de qualquer tipo podendo incluir um estado mais avançado de destruição 

artrítica.   

Aproximadamente 25% das pessoas com 55 anos ou mais apresentaram dor no joelho 

na maioria dos dias em um mês no último ano, e cerca de metade dessas pessoas 

apresenta evidência radiográfica de osteoartrose (OA) no joelho. 

O processo degenerativo, nas gonartroses, pode afetar todas as estruturas articulares e é 

caracterizado pela diminuição da espessura das cartilagens e por sua fibrilação, com 

perda no espaço articular, formação de osteófitos, esclerose óssea subcondral, cistos e 

deformação articular. Os exames radiológicos mostram essas alterações da doença 

articular configurando diminuição e assimetria do espaço articular, esclerose 

subcondral, formação de cistos e osteófitos. 

Muitos estudos radiológicos são limitados à articulação tíbio-femoral com o risco de 

subestimar a prevalência da gonartrose pela omissão do estudo da articulação patelo-

femoral, que pode existir isoladamente em 13% dos casos, associada com dor e 

disfunção significativa. 

A prevalência de osteoartrose do joelho aumenta com a idade e é mais comum em 

mulheres do que em homens. Essa é a principal causa de deficiência de mobilidade. 

A gonartrose pode surgir em conseqüência de traumas, infecções, lesões meniscais, 

lesões ligamentares, lesões metabólicas, lesões anatômicas, obesidade, sobrecarga, uso 

exagerado ou inadequado.  

O mecanismo da dor na gonartrose é complexo e ainda insuficientemente explorado.  O 

dano ósseo caracterizado principalmente pela osteofitose, a inflamação sinovial, o 

estiramento da cápsula articular e as bursites são mais freqüentemente listados como as 

origens da dor.   

 Nos últimos anos, têm surgido evidências de um componente inflamatório cada vez 

mais presente em pacientes com gonartrose, demonstradas pela liberação de 

citocinasmetaloproteinases na articulação, hipertrofia e espessamento sinovial e 

infiltração dos tecidos por células mononucleares.                                                                                                                             

Alguns produtos da inflamação (bradicinina, histamina) estimulam os nociceptores 

diretamente, enquanto outros (prostaglandinas, leucotrienes, interleucina1 e 6) fazem o 

nociceptor aferente primário responder a estímulos não só mecânicos como também de 

outras modalidades.  
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Na gonartrose avançada, a cartilagem hialina é a mais afetada, mas, devido à não-

existência de nociceptores em sua constituição, ela não é considerada uma fonte de dor.  

O processo patogenético condral inicia-se com o distúrbio do metabolismo dos 

condrócitos.   

O aumento da produção de metaloproteinases, como as colagenases e estromielisinas, 

afeta a matriz da cartilagem. Embora os condrócitos produzam inibidores de protease 

(incluindo inibidores teciduais de metaloproteinases – TIMP 1 e 2), sua quantidade é 

insuficiente para interromper o efeito proteolítico.  

No prosseguimento, há fibrilação e erosão da superfície cartilaginosa, com a liberação 

de fragmentos de colágeno no fluido sinovial. Isso leva a uma reação inflamatória 

crônica da sinóvia, acompanhada de liberação de citocinas (interleucina-1, fator de 

necrose tumoral-alfa, metaloproteinase) pelos macrófagos sinoviais.   

Com a difusão dessas substâncias e dos fragmentos de colágeno para a cartilagem, 

ocorre não só a destruição direta do tecido, mas também a indução dos condrócitos a 

produzir mais enzimas proteolíticas.  Exceto pelas listadas acima, é provável que outras 

moléculas pró-inflamatórias tenham um papel específico no desenvolvimento da 

inflamação (óxido nítrico – NO, radicais inorgânicos livres). Todos esses processos 

mudam a arquitetura articular, e, como resultado, há um aumento da formação óssea 

com a finalidade de aumentar sua estabilidade. 

 Na maioria dos pacientes, os marcadores sistêmicos da inflamação, tais como proteína 

C reativa e de ácido hialurônico, também estão aumentados no soro,26 o que também é 

uma característica de artropatias inflamatórias.  

 Outros fatores de risco sistêmicos são potencialmente agravantes do quadro e incluem 

obesidade, densidade mineral óssea e fatores nutricionais. A atuação da obesidade, 

como fator biomecânico, é reconhecida de forma crescente. A alta densidade mineral 

óssea tem sido reportada como fator de risco para o desenvolvimento da osteoartrose, 

enquanto a baixa densidade mineral óssea tem sido associada com a progressão da 

osteoartrose, medida pela diminuição do espaço articular.  A ingesta de vitamina D e o 

seu alto nível sérico estão relacionadas com a prevenção à progressão da osteoartrose, 

mas não têm efeito sobre o surgimento da osteoartrose. 

A gonartrose caracteriza-se por dor, espasmos musculares, rigidez, limitação de 

movimentos, desgaste da cartilagem articular, fraqueza muscular, tumefação articular, 

crepitação, deformidades e perda de função. Pode apresentar períodos agudos de 

aumento do quadro doloroso e sintomas inflamatórios, como calor local, rubor e 

incapacidade funcional total. Numa das classificações das artroses do joelho proposta 

por Dejour28 ela pode ser dividida em quatro estágios: 

a) No estágio I, em que a doença é chamada de pré-artrose, não há lesão óssea 

subcondral, percebendo-se apenas alterações leves da cartilagem com dor leve, 

aparecimento periódico de aumento do líquido articular, osteofitose incipiente, sinovite 
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e presença de cistos poplíteos. Os exames radiológicos são geralmente normais ou com 

alterações incipientes nesse estágio.  

b) No estágio II, na chamada artrose inicial, o exame radiológico mostra um 

pinçamento parcial das superfícies articulares, osteofitose definida, bem como os 

mesmos sinais e sintomas clínicos apresentados no estágio I.   

c) No estágio III, na chamada artrose com desequilíbrio, o desgaste cartilaginoso e 

ósseo propicia uma deformidade em varo ou valgo de joelho, quando do apoio. O 

exame radiológico mostra um pinçamento mais importante das superfícies articulares, 

osteofitose exuberante bem como sinais e sintomas clínicos de maior gravidade. O 

joelho pode se apresentar em posição de semiflexão com o paciente não conseguindo 

estendê-lo completamente e apresentando crises agudas de dor, inflamação e limitação 

funcional parcial.   

d) No estágio IV, no da chamada de artrose severa, a dor em repouso caracteriza a 

fase final acompanhada de deformidades e incapacidade funcional total. Nesse estágio, 

o tratamento tem, como única opção efetiva, somente a prótese total, uma cirurgia de 

grande porte, com risco de infecções e complicações também mais severas em alguns 

casos. A frustração da possibilidade de solução cirúrgica do quadro pode aparecer por 

falta de condições clínicas do paciente, seja pela idade avançada, seja pela presença de 

comorbidades.  

5.5. 3.  Semiologia e Diagnóstico Pela Medicina Ocidental 

 

             O diagnóstico da artrose do joelho pode se classificar como unicompartimental, 

bicompartimental, tricompartimental (panartrose) ou com falência total da articulação.   

             Compreende anamnese seguida de meticuloso exame físico em que sempre é 

comparado o joelho pesquisado com o contralateral. Inclui inspeção, observação do 

trofismo muscular, da marcha, da aptidão funcional e dos compartimentos articulares 

comprometidos (fêmoro-tibial medial, fêmoro-tibial lateral, patelo-troclear ou 

tricompartimental, classificado como uma panartrose).  

              As deformidades (varo, valgo e flexo), a obesidade e, por fim, as deformidades 

ou os distúrbios em outras articulações, como quadris, tornozelos e coluna vertebral, 

também devem ser avaliados.  

              Os exames de imagem, como RX, Tomografia Computadorizada, Ressonância 

Nuclear Magnética, Ecografia, Cintilografia óssea e exames clínico-laboratoriais, fazem 

parte dessa avaliação clínica.  
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5.6. Estudo e Tratamento Desenvolvido Para o Caso Clínico em Questão. 

 

    5.6.1 Síndrome a ser trabalhada dentro do Estudo do Caso 

 

No Estudo do caso , constatamos  que a síndrome em questão se trata de uma Síndrome 

Múltipla. 

Pela queixa principal da Paciente temos: 

Síndrome Bi de frio e Umidade acometendo os canais da Vesícula biliar ( Dan)  e Canal 

da bexiga ( PangGuang)  

Pela Medicina Chinesa notamos mais 3 síndromes: 

 

Deficiência de Sangue ( Xue) e Deficiência de Yin Do Coração ( Xin) 

Deficiência de Sangue ( Xue ) e Deficiência de Yin do Fígado ( Gan) 

Deficiência de Yin e Yang do Rim ( Shen). 

 

5.7. Cronograma de  Tratamento  e  Protocolo 

 

Estipulamos  um  roteiro  de  tratamento utilizando  os  conhecimentos  adquiridos  por  

estudos  de  casos dos  autores  anteriores  citados, por  estudo  de  materiais  

apostilados, pelos  livros  utilizados neste  trabalho , sendo de Medicina Chinesa, 

Moxabustão e Tratados de Aromaterapia. Assim, chegamos em uma montagem do 

tratamento e  protocolo  a seguir. 

Estipulamos11 sessões, de  Acupuntura Sistêmica, associada á moxabustão, realizando 

1 sessão por semana ( tempo disponível da paciente) com reforço de pastilhas de stiper 

embebidos com óleo essencial em pontos específicos cuja  a descrição faremos logo 

mais  a seguir. 
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Os Pontos de acupuntura sistêmica utilizados foramos seguintes: 

Du Mai ( ID3 (houxi) + B62 (shenmai)) ;  

B40(weizhong); 

 E40(  fenglong); 

F3 ( Taichong); 

F8; ( Ququan); 

R3;( Taixi); 

R6;( zhaohai); 

BA9 ( Yinlingquan); 

BA10;( Xuehai); 

IG4;( hegu); 

E34; ( liangqiu); 

E35( dubi); 

E36 ( Zusanli); 

VB34( Yanglingquan); 

Heding Ponto Extra 

Neixiyan Ponto Extra 

Xiyan Ponto Extra. 

 

5.7.1. Objetivos Específicos  a  Serem  Alcançados. 

 

Acupuntura Sistêmica , em 11 sessões, associada a Moxabustão e Stiper com óleos 

essenciais como apoio, dará uma suporte a paciente, amenizando a dor e facilitando os 

movimentos das articulações da joelho. 

O emprego da Acupuntura Sistêmica associada com a Moxabustão, através de um 

protocolo, montado exclusivamente para a paciente, com o apoio das pastilhas de stiper 

com óleos essenciais empontos de acupuntura, faz nos desejar o alcance da minimização 

das dores e facilitação da locomoção, dando um suporte maior á paciente. 
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Dentro doraciocínio da MC, pensamos primeiramente em abrandar as dores nos 

joelhos,com pontos locais específicos para os joelhos, fortalecendo seu Qi e Sangue, 

para dar suporte as inúmeras deficiências, fortalecendo também os Rins, que são o 

suporte necessário para patologias nos joelhos,bem como fortalecendo seu Fígado e 

Vesícula Biliar que também tem importante função sobre tendões e maleabilidade 

emocional. Com esse raciocínio, esperamos alcançar os objetivos propostos no estudo 

do caso em questão. 

 

5.7.2. Descrição dos  Pontos  Usados  Nesse  Protocolo 

 

Para descrever  e  explicar  o raciocínio  do  trabalho  em  questão  faremos  uma  

descrição  dos  pontos  utilizados, bem como  sua  localização, e logo a justificativa  do  

emprego  desses  pontos  utilizados. 

 

DuMai 

ID3 ( Houxi) + B62 ( Shenmai ) 

 ID3 Ponto de abertura do Vaso Maravilhoso DU MAI, B62 Ponto de fechamento do 

Vaso Maravilhoso. 

O Vaso Governador , é denominado o “Mar dos Canais Yang”, uma vez que exerce 

influência sobre todos os canais yang e pode ser utilizado para fortalecer o Yang do 

corpo. Também pode fortalecer a coluna e tonificar o Yang do Rim, sendo esse um dos 

aspectos mais importantes do Vaso governador. ( Maciocia, 2006). 

As Aplicações clínicas do Vaso Maravilhoso são diversas, porém , colocarei aqui as 

descrições da utilização  para esse estudo de caso. 

. Tonificaçãodo  Yang do Rim 

. Fortalecer aregião dorsal 

. Nutrir a mente 

. Auxiliar função do Rim de recepção do QI. 

. Auxilia função do Coração de abrigar mente. 

. Ajuda a regular o Qi e todos os canais Yang. 

 

Indicação do Vaso Maravilhoso no caso clínico: 
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Dentro do caso clínico em questão estamos usando oVaso Maravilhoso Du Mai 

principalmente para fortalecer o Yang do corpo e tonificar o Yang do Rim.( Maciocia 

G.,2008,pg344). 

 

Descreveremos  os pontos separadamente . 
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ID3 ( HOUXI )  

Ponto confluente do Vaso Governador, é também um shu riacho, e ponto madeira do 

canal do intestino delgado , está associado também com o canal do  coração. 

Localização:  

Na borda ulnar da mão, na depressão substancial acima ( em sentido proximal ) da 

cabeça do quinto osso metacarpiano. 

 

 

 

 

Fonte:/ Deadman P., Manual de Acupuntura pag. 248 
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B62 ( Shenmai) 

Ponto confluente do vaso Governador, ponto fantasma de Sun Si-miao. 

 Localização: 

Localização desse ponto é diretamente abaixo da  proeminência  do maléolo lateral. 

 

 

 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 349 
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B40 ( Weizhong ) 

Ponto he mar e ponto terra do canal da Bexiga ( Pangguang).Ponto de comando de Gao 

Wu. 

Ações: 

Beneficia a regiâo lombar e os joelhos 

Ativa o canal e alivia a dor 

Esfria o sangue 

Dispersa o calor do verão e interrompe o vomito e a diarreia  

Beneficia a Bexiga 

Indicação para o caso Clinico 

Esse ponto foi usado para beneficiar os joelhos, e retirar a dor, uma vez que a paciente 

relata dor pontual ,atrás dos joelhos. 

Dentro da indicação do ponto damos ênfase á dor no joelho, que se estende para o dedo 

grande do pé, dificuldade de flexionar e estender as articulações do quadril e do joelho. 

( Deadmam P. 2012,pg325). 

Localização: 

Na parte posterior do joelho , na fossa poplítea, em uma depressão situada no ponto 

médio entre os tendões do bíceps femoral e do semitendinoso. 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 324 
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E40 ( FengLong) 

Ponto Luo de conexão do canal do Estomago (Wei) 

Ação: 

Transforma fleuma e umidade 

Beneficia o Tórax 

Dispersa fleuma do Pulmão e alivia a tosse e os sibilos 

Dispersa fleuma do coração e acalma o espírito 

Ativa o canal e alivia a dor  

Indicação para o Caso Clínico: 

Dentro do caso em questão , esse ponto tem a indicação para o tratamento de distúrbio 

de atrofia e obstrução dolorosa do membro inferior, dor no joelho e na perna, 

dificuldade de flexionar e estender o joelho, falta de controle das pernas, atrofia das 

partes inferiores das pernas.( Deadman P., 2012,pg178). 

 

Localização: 

 

Na parte inferior da perna , no ponto médio entre a linha da articulação tibiofemoral ( no 

mesmo nível da dobra poplítea) e o maléolo lateral, a dois dedos de distancia 

lateralmente à crista anterior da tíbia ou seja, a um dedo de distancia do E38 (Tiaokou) 

Indicação do ponto para o Estudo do Caso: 

Esse ponto trabalhaos distúrbios de atrofia e obstrução dolorosa do membro inferior, dor 

no joelho e na perna, dificuldade de flexionar e estender o joelho, falta de controle das 

pernas, atrofia das pernas, atrofia das partes inferiores das pernas. 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 177 
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F3 ( Taichong) 

Ponto shu riacho, ponto Yuan Fonte, e ponto Terra do canal do Fígado ( Gan). 

Ações: 

Dispersa o Qi do Fígado ( Gan) 

Domina o Yang do fígado ( Gan) e extingue o vento 

Nutre o sangue ( Xue) do Figado ( Gan) e o Yin do fígado 

Clareia a cabeça e os olhos 

Regula a menstruação 

Regula o Jiao inferior 

Indicações para o Caso Clínico: 

Para o caso clinico empregamos esse ponto para nutrir o sangue do Fígado ( Gan) e o 

Yin do Fígado( Gan), também esse ponto age para dor do aspecto interno e externo do 

joelho, dor na parte inferior da perna, flacidez e fraqueza das pernas, sensação de frio 

nos joelhos e nos pés, dor do maléolo interno da perna. E aplicável também para a 

contração dos cinco dedos das mãos. ( Deadman P., 2012 pag. 522). 

Localização: 

No dorso do pé, na depressão abaixo da junção do primeiro e segundo ossos 

metatársicos. 

 



66 
 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 521 
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F8 ( Ququan)  

Ponto he mar e Ponto água do canal do Figado. 

Ações: 

Dispersa umidade e calor do jiao inferior 

Beneficia órgão genitais 

Revigora o Sangue e beneficia o Útero 

Nutre o sangue e o Yin 

Ação do ponto no caso clínico: 

Indicado para dor no joelho, inchaço e dor na patela, frio e dor do joelho e da parte 

inferior da perna. Além disso, colocamos também esse ponto para nutrir o sangue(Xue)  

e o Yin do Fígado (Gan).(  Deadman P., 2012 pag.531). 

Localização: 

Logo acima da extremidade medial da prega poplítea, na depressão à frente dos tendões 

do músculo semitendinoso e do músculo semimembranoso, cerca de 1 cun à frente de 

Yingu ( R10). ( Deadman P.,2012 pag.531). 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 531 
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R3 ( Taixi)  

Ponto Shu riacho, ponto Yuan Fonte e ponto terra do Canal do Rim ( Shen). 

Ações: 

Nutre o Yin do Rim ( Shen)  e remove calor por deficiência. 

Tonifica o Yang do Rim (Shen) 

Ancora o Qi e Beneficia o Pulmão (Wei) 

Fortalece a coluna lombar. 

Indicações do ponto para o Caso Clínico: 

Tendo a indicação maior para tratar o Yin e o Yang do Rim (Shen) da paciente, 

aproveitando suas amplas ações para tratamento do frio nos membros inferiores, 

entorpecimento e dor nas pernas, inchaço e dor no tornozelo, inchaço e dor no 

calcanhar. ( Deadman P.,2012 pag.370) 

Localização: 

Localizar o ponto no centro da depressão ,no ponto médio entre a proeminência do 

maléolo medial e a borda posterior do tendão de aquiles. ( Deadman P.,2012 pag.370). 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 370 
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R6( Zhaohai) 

Ponto confluente do vaso de motilidade Yin 

Ações: 

Beneficia a garganta 

Nutre os Rins( Shen) e dispersa calor por deficiência. 

Regula o vaso de mobilidade Yin 

Acalma o espírito 

Regula o jiao inferior 

 

Indicações para o estudo do caso 

 

Nutrição do Rim ( Shen), relaxa a tensão e contração do aspecto interno da perna, 

fraqueza ou dor dos quatro membros, qi da perna por frio-umidade. 

Localização: 

 

1 Cun abaixo da proeminência do maléolo medial, no sulco formado pelos dois feiches 

de ligamentos ( Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 374). 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 375 
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IG4 ( Hegu) 

Ponto yuan fonte do canal do Intestino Grosso( Dachang) 

Ponto de comando Gao Wu 

Ponto Estrela Celestial de Ma Dan-yang 

Ações: 

Regula o Qi defensivo e ajusta a transpiração 

Expele vento e libera o exterior 

Regula face , olhos, nariz, boca e ouvidos 

Induz Parto 

Restaura o Yang 

Indicações do ponto para o estudo do caso: 

Esse ponto tem várias indicações, porém ele é utilizado paraas obstruções dolorosas e 

distúrbios de atrofia dos quatro membros , hemiplegia, dor nos tendões e nos ossos ,dor 

nos braços,dor nos dedos das mãos, dor na coluna lombar. 

 

Localização: 

No dorso da mão, entre o primeiro e o segundo osso metacarpiano, no ponto médio do 

segundo osso metacarpiano e próximo á borda radial deste. 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 107 
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Ba 9 ( Yinlingquan) 

Ponto he mar e ponto água do canal do Baço 

Ações: 

Regula o Baço e resolve umidade 

Abre e move as passagens das águas Beneficia o jiao inferior( Aquecedor Inferior). 

Indicação do Ponto Para o Estudo do Caso 

Edema , inchaço nos membros inferiores, dor e inchaço nos joelhos, obstrução dolorosa 

na perna. 

Localização: No aspecto medial da parte inferior da perna,em uma depressão no ângulo 

formado pelo côndilo medial da tíbia e a borda posterior da Tíbia. 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 209 
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Ba10 ( Xuehai) ,Mar de Sangue. 

Ações:  Revigora o sangue ( Xue) e dispersa estase. 

Esfria o sangue 

Harmoniza a menstruação 

Beneficia a Pele 

Indicações para o caso Clínico: 

Utilizado no caso para a deficiência de Qi e Sangue (Xue) que a paciente apresenta. E 

também como pontolocal , beneficiando o joelho :Está a 2 cun da borda superior da 

patela, na depressão amolecida situada na protuberância do musculo vaso medial .

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 213 
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E34 ( Liangqiu) 

Ponto Xi fenda do canal do Estômago. 

Ações: 

Ativa o canal e alivia a dor 

Harmoniza o Estômago e alivia a dor 

Modera condições agudas 

Ações no caso clinico em questão: 

Inchaço e dor no joelho , dificuldade de flexionar e estender o joelho, dor no joelho e na 

perna, vento no joelho da garça azul, dificuldade de andar, obstrução dolorosa da tíbia, 

obstrução dolorosa por frio com entorpecimento. E também como ponto local. 

Localização: 

Na coxa, em uma linha traçada entre a borda lateral da patela, e a espinha ilíaca superior 

anterior, em uma depressão situada 2 cun acima da borda superior da patela. 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

E35 ( Dubi)  

Narizde bezerro ( olho do joelho)  

Ações: 

Dispersa Vento-Umidade e reduz inchaço. 

Ativa o canal e alivia dor. 

Indicações para o estudo de caso: 

É indicado para inchaço e dor na articulação do joelho, dificuldade de flexionar e 

estender o joelho, fraqueza da articulação do joelho, entorpecimento do joelho, 

entorpecimento do membro inferior, distúrbio de atrofia do membro inferior e qi da 

perna. 

Localização: 

No joelho, na depressão formada quando o joelho é fletido, imediatamente abaixo da 

patela e lateralmente ao ligamento patelar. 

 

Fonte://Focks Cláudia, Guia Prático de Acupuntura página 157 
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E36 ( Zusanli) 

Três milhas da Perna 

Ponto he mar e ponto Terra do canal do Estomago ( WEI) 

Ponto de comando  

Ponto estrela do céu  

Ponto mar de água e grâo. 

 

Ações: 

Harmoniza o estomago 

Fortifica o Baço e resolve umidade 

Auxilia o Qi correto e estimula o Qi original 

Tonifica o Qi e nutre o Sangue e  YIN Qi 

Dispersa o fogo e acalma o espírito 

Ativa o canal e alivia dor 

Reativa o yang e restaura a consciência  

 

Indicações para o estudo do caso: 

Insuficiência de Qi original, Insuficiência de yin Qi, obstrução dolorosa , e ponto local. 

 

Localização: 

 

Abaixo do joelho , 3 cun abaixo de E35 ( Dubi), a um dedo de largura de distância da 

crista anterior da Tíbia. 
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Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 169 
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VB 34 ( Yanglingquan) 

Manancial Yang da colina 

Ponto He mar e ponto terra do canal da Vesícula Biliar 

 Ponto Hui de encontro dos tendões 

Ponto estrela celestial de Ma Dan-Yang 

Ações: 

Beneficia os Tendões e articulações 

Ativa o Canal e alivia a dor 

Dispersa o Qi do Fígado e beneficia a região costal lateral 

Dispersa umidade-calor do Fígado( Gan)  e da vesícula Biliar( Dan) 

Harmoniza o ShaoYang 

Indicações para o Estudo do Caso: 

Distúrbios dos tendões e das articulações, contração  dos tendões, dor dos músculos da 

panturrilha ,entorpecimento,distúrbios de atrofia e obstrução dolorosa do membro 

inferior, inchaço, dor e vermelhidão no joelho, obstrução dolorosa por frio do joelho, qi 

da perna, gosto amargo da boca. 
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Localização: Abaixo do aspecto lateral do joelho , na depressão sensível situada 

aproximadamente 1 cun à frente e abaixo da cabeça da fíbula.

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 492 
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Heding ( Ponto Extra  M-MI27) 

Pico da Garça Azul 

Ação: 

Ativa o Qi e o Sangue ( Xue) e beneficia a articulação do joelho. 

Indicação para o caso clínico: 

Vento no joelho, inchaço,e dor no joelho, qi da perna, fraqueza no joelho e na perna. 

 

Localização: 

Na depressão situada no ponto médio da borda superior da patela. 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 644 
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Xiyan ( Ponto Extra MN- LE-16) 

Olhos do Joelho 

Ações: 

Dispersa vento-umidade, reduz inchaço e alivia a dor. 

Indicações para o caso clínico: 

Inchaço e dor na articulação do joelho, dificuldade de flexionar e estender o joelho, 

fraqueza na articulação do joelho, entorpecimento do joelho, entorpecimento do 

membro inferior, distúrbio de atrofia do membro inferior, qi da perna. 

Localização:  No joelho , nas depressões formadas quando o joelho é fletido, 

imediatamente abaixo da patela e medial e lateralmente ao ligamento patelar. 

 

Fonte:/ Deadman, Peter, Manual de acupuntura página 645 



84 
 

5.8. Relatóriode Tratamento  do Estudo  do Caso . 

 

Estipulou-se11 sessões  de Acupuntura sistêmica com Moxa e Stiper com óleo 

essencial em alguns pontos necessários para a paciente ir para casa com esse estímulo. 

 

17/05/2018 

1ª Sessão de Acupuntura com Moxa. 

Pontos Usados e Protocolo Estipulado: 

Vaso Maravilhoso Du Mai ID3 ( Houxi) + B62 ( Shenmai); B40 ( Weizhong); E40 ( 

Fenglong); F3 ( Taichong); F8 ( Ququan); R3 ( Taixi); R6( Zhaohai) ; Ba9( 

Yinlingquan) ; Ba10 ( Xuehai) ; IG4 ( Hegu); E34 ( Lianqiu); E35 ( Dubi); E36 ( 

Zusanli); VB34 ( Yanglingquan) ;Heding ( Ponto Extra)+ moxa ; Neixiyan ( Ponto 

Extra)+moxa; Xiyan ( Ponto Extra)+moxa. 

Stiper com óleo essencial de Copaíba( Copaiferareticulata) e Gengibre ( Zingibrer 

officinale) nos pontos : 

Xiyan ( ambos os lados) 

Heding ( ambos os lados) 

Neixiyan ( ambos os lados) 

BA9 ( Yinlingquan) 

A Paciente iria para casa com o stiper embebido com o óleo essencial com indicação de 

retirada apenas após 4 a 5 dias. 

 

24/05/2018 

2ªSessão 

Paciente relata que nojoelho direito  amenizou  a dor em 80% , e que o joelho esquerdo 

a dor amenizou em 60% ,  porém sente ainda dores ao subir e descer escadas e dirigir. 

Se sentiu mais calma e dormiu melhor. 

Pulso: Médio para profundo, P+;Ba + Yang do Rim 0; C+;F++;Yin rim 0. Macio, um 

pouco escorregadio, lento. 

BPM: 57 

Pressão Arterial: 124 x 80 
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Língua: 

Sua língua apresenta forma pontiaguda, com bordas vermelhas arroxeadas, ponta bem 

branca, fissura central, sem saburra, corpo da língua muito rosa clara. 

Protocolo de atendimento: 

Vaso Maravilhoso Du Mai ID3 ( Houxi) + B62 ( Shenmai); B40 ( Weizhong); E40 ( 

Fenglong); F3 ( Taichong); F8 ( Ququan); R3 ( Taixi); R6( Zhaohai) ; Ba9( 

Yinlingquan) ; Ba10 ( Xuehai) ; IG4 ( Hegu); E34 ( Liangqiu); E35 ( Dubi); E36 ( 

Zusanli); VB34 ( Yanglingquan) ;Heding ( Ponto Extra)+ moxa ; Neixiyan ( Ponto 

Extra)+moxa; Xiyan ( Ponto Extra)+moxa. 

Stiper com óleo essencial de Copaíba (Copaiferareticulata) e Gengibre ( 

Zingiberofficinale) nos pontos : 

Xiyan ( ambos os lados) 

Heding ( ambos os lados) 

Neixiyan ( ambos os lados) 

BA9 ( Yinlingquan) ( ambos lados ) 

A Paciente iria para casa com o stiper embebido com o óleo essencial com indicação de 

retirada apenas após 4 a 5 dias. 

 

31/05/2018: 

3ªSessão 

Paciente relata que joelho direito estabilizou, a dor permaneceu apenas 20%, o joelho 

esquerdo amenizou a dor da parte posterior , porém a parte anterior ainda sente 40% da 

dor e dói ao movimentar-se. 

Protocolo Mantido 

 

07/06/2018 

4ªSessão 

Paciente relata que ainda doi o joelho esquerdo ,porém está sentindo diferença em subir 

e descer escadas, nota já uma melhora, mas ainda quando força o movimento, ainda 

sente “fisgadas” ,o joelho direito não sente mais dor. 

Protocolo mantido. 
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21/06/2018 

5ªSessão 

 

Paciente relata que se sente mais calma, está dormindo melhor, e suas dores estão mais 

amenizadas, porém o joelho esquerdo ainda incomoda, a dor na região dorsal 

desapareceu , nos dois joelhos, porém ainda sente “Fisgadas” mais leves no joelho 

esquerdo, não sentindo dores no joelho direito. Sente-se aliviada por suas dores 

amenizadas. 

Protocolo Mantido. 

 28/06/2018 

6ªsessão 

 Paciente relata que o joelho esquerdo deu uma leve piorada, sentindo dor em facada, na 

patela ao subir e descer escadas. Relata um pouco de dor na lombar e muita dor na mão 

esquerda ,no  polegar. 

Mantido o Protocolo, porém nessa sessão foi acrescentado alguns pontos e moxabustão. 

São Eles: B60 ( Kunlun) para fortalecer o Yang Ming e aliviar as dores da região 

lombar. 

IG4 ( Hegu)  Moxabustão. Usado como ponto local para a dor no polegar. 

 

03/07/2018: 

7ªSessão 

Paciente relata que está se sentindo melhor, que a dor amenizou bastante, porém ainda 

sente dor sob a patela . 

A mão amenizou a dor também. 

O joelho direito não sente mais dor nenhuma , joelho esquerdo ainda doi, ainda sob a 

patela, mas amenizou em 80%. 

Protocolo Mantido. 
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19/07/2018: 

8ªsessão 

Paciente relata que Joelho direito está totalmente sem dor, porém o joelho esquerdo 

,apesar de ter amenizado a dor, ainda doi sob a patela. 

Mantido o Protocolo estipulado. 

 

23/07/2018 

9ªsessão 

Paciente relata que o Joelho direito estabilizou, não há incomoda mais, porém ainda o 

joelho esquerdo sente a dor ao subir e descer escadas, apesar de ter amenizado em 80% 

a dor. 

Protocolo Mantido. 

 

02/08/2018 

10ªsessão 

Paciente relada que nada mudou da última sessão para essa, apenas que está muito 

cansada, com falta de ar, principalmente pela manhã e devido a esse relato resolvemos 

colocar Stiper com outro óleo essencial , mantendo o protocolo da acupuntura sistêmica 

e apenas após a sessão, mudando alguns pontos com stiper mais óleo essencial de 

Gengibre ( Zingiberofficinale). 

Pulso profundo, lento e levemente escorregadio 

Lingua muito pálida no centro , esbranquiçada na ponta e laterais avermelhadas 

formando uma depressão. 

Protocolo de Acupuntura sistêmica mantido 

Stiper com 1 gota de óleo essencial de Gengibre ( Zingiberofficinale) nos pontos: 

B18 ( Ganshu ) ; B17 ( Geshu) ;VC6 ( Qihai) ;P9 ( Taiyuan) ; Heding  ,Xiyan. 
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09/08/2018 

11ªsessão 

Paciente relata que melhorou muito, o cansaço, a falta de ar, o joelho direito continua 

estável, não mais a incomoda, porém ainda a dor no joelho esquerdo a incomoda, está 

amenizada ,mas não conseguimos a remissão total da dor. 

Nota-se que a paciente está com as dores amenizadas, porém não remissas, se sente 

mais calma, dorme melhor, e sente que ainda pode alcançar a remissão das dores, 

fazendo ainda o uso do tratamento de acupuntura sistêmica continuada. 

 

 

6. Resultados 

 

 

Os resultados do Estudo do Caso em questão, motivo desse trabalho, foram , na 

medida do possível, satisfatórios, alcançamos nossos objetivos em parte, uma vez que a 

patologia em questão ,é uma doença crônica degenerativa, porém , a qualidade de vida 

da paciente, teve uma melhora significativa, aliviando suas dores nos joelhos, 

amenizando –as, dando uma elevação no padrão de qualidade de vida, abrandando os 

seus fatores patológicos. Recomendamos o contínuo tratamento da acupuntura 

sistêmica, bem como a Moxabustão, que foi de fator primordial para a remissão da dor, 

bem como os Stipers com óleos essenciais para a remissão das inflamações e acúmulos 

de umidade. 

Para uma avaliação melhor dos resultados introduzimos gráficos da intensidade 

de dor e do alívio da dor em relação  as sessões de Acupuntura sistêmica e Moxaterapia.  
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 6.1 Tabelas de Alívio Da Dor em relação á  Acupuntura. 
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6.2 .Relato da Paciente 

 

A Paciente relatou, que em cada sessão de acupuntura observava, a melhora e 

amenizada das dores em seus joelhos, apesar do joelho esquerdo não ter redimido por 

completo a dor, sentiu muita diferença , pois antes da acupuntura e do tratamento, sentia 

dores por 24 horas, dores em facada, nos dois joelhos, dores ao movimento e ao ficar 

estático, após a acupuntura, a cada sessão, notadamente as dores foram amenizando, 

remida por completo no joelho direito e remissa no joelho esquerdo a 80%. 
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7. Conclusão 

 

Constatou-se neste Estudo de Caso , que a Acupuntura sistêmica com 

associações de Moxabustão e técnicas de Stiper com Aromaterapia, são métodos 

complementares de terapia com resultados satisfatórios para tratamentos de dores em 

patologia crônicas , como a gonartrose, amenizando de forma eficaz, e praticamente 

sem efeitos colaterais, as dores , e equilibrando o organismos de uma forma geral, 

usando de formas mais naturais e cada vez mais populares de cuidar da saúde, 

utilizando instrumentos simples e de fácil domínio, oferecendo auxilio em todas as 

faixas etárias, facilmente associadas com tratamentos alopáticos.     

 A Acupuntura complementa a medicina moderna, preenchendoas lacunas que os 

tratamentos alopáticos deixam, e sendo mais vantajoso, tanto pelo lado de saúde, por 

não ter praticamente efeitos colaterais, bem como pelo lado de não ter interações 

medicamentosas e também pelo lado financeiro, de ser um tratamento barato e acessível 

a todos.Ao analisar o estudo experimental desenvolvido em  relação a dor , a 

Acupuntura associada á Moxabustão revelou-se um tratamento completamente eficaz, 

amenizando em 80% as dores da paciente no que se diz respeito ao joelho em pior 

estado, e redimindo a dor do joelho em melhor estado, melhorando também de uma 

forma geral, a síndrome em questão. 

Constatamos então, que os resultados foram parcialmente satisfatórios , para a 

total remissão da patologia, fizemos ressalvas para  continuar os tratamentos, até a total 

remissão da dor. A constatação de tais fatos, bem como a percepção do tratamento 

continuado, faz-nos perceber que é imprescindível a realização de pesquisas ,com 

metodologias adequadas, buscando novos paradigmas que nos permitam o estudo da 

Acupuntura, bem como de suas terapias complementares, com tempo hábil suficiente 

para provarmos nossa tese  de efetividade . É necessário mais estudos a respeito também 

dos efeitos dos óleos essenciais nos pontos de Acupuntura, apesar de terem ajudado nos 

resultados finais desse caso clínico. 

Concluímos, então , a efetividade parcial do tratamento com Acupuntura e 

associações e ressaltamos a tese  de que o   sucesso do tratamento poderia ter sido 

melhor se houvesse mais tempo hábil e mais sessões de Acupuntura com Moxaterapia e 

associações. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 Laudos de Exames de Ressonância Magnética 

9.1.1.Laudo da Ressonância Magnética Joelho esquerdo 
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9.1.2. Laudo da ressonância Magnética do joelho Direito 
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9.1.3. Ressonância Magnética do Joelho Direito. 
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9.1.4. Ressonância Magnética do Joelho Esquerdo



99 
 

9.1.5. Imagem de  Ressonância Magnética de Joelho Direito 
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9.1.6. Ressonância Magnética de  Joelho esquerdo. 
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9.1.7.Ressonância Magnética de Joelho Esquerdo. 
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9.1.8Foto tirada da Lingua da Paciente no dia 17/05/2018 

 

 

9.1.9 Foto tirada da língua da Paciente em 09/08/2018. 
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9.2.TCLE 
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