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RESUMO 
 

 
Tsai AWW. Ensaio clínico controlado aleatorizado do uso da Acupuntura e ventosa em 
pacientes aguardando artroplastia total de joelho (ATJ) devido à osteoartrite de joelho 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 
 
A osteoartrite é a doença articular crônica mais prevalente no mundo. De natureza 

degenerativa e inflamatória, é considerada uma das dez principais afecções causadoras 

de incapacidade que acometem a população mundial. Sua incidência é maior nas 

pessoas acima de 50 anos de idade, comprometendo a qualidade de vida, gerando 

prejuízos diretos e indiretos à economia. Dentre todas as articulações possíveis de 

desenvolverem esta doença, o joelho é o segmento mais comumente afetado. 

Normalmente, manifesta-se com dor de início insidioso e gradativo, e que muitas vezes 

está acompanhada de rigidez articular e perda funcional. A Acupuntura é uma opção 

terapêutica não farmacológica descrita na literatura, no entanto sua eficácia no 

tratamento dessa condição específica ainda é controversa. O objetivo deste trabalho é 

de contribuir com a literatura mundial no que diz respeito à eficácia da Acupuntura na 

osteoartrite de joelho, e investigar se há algum incremento de benefício, quando 

associado ao uso da Ventosaterapia. Cento e vinte pacientes aguardando tratamento 

cirúrgico do ambulatório de joelho do IOT-HCFMUSP foram convidados para 

participarem do projeto. Foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, e os que 

aceitaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

posteriormente foram alocados nos grupos existentes: Grupo A – Acupuntura Sham + 

Ventosa Sham; Grupo B - Acupuntura Sham + Ventosa Verdadeira; Grupo C - 

Acupuntura Verdadeira + Ventosa Sham; Grupo D – Acupuntura Verdadeira + Ventosa 

Verdadeira. Foram utilizados os questionários de Western Ontario and McMaster 

Osteoarthritis Index (WOMAC) que avaliam dor, rigidez e funcionalidade, e também foi 

registrada a quantidade de analgésicos e/ou anti-inflamatórios utilizada durante o período 

da pesquisa. A combinação da Acupuntura com a Ventosaterapia demonstrou melhora 

dos níveis de dor (EVA) e diminuição da quantidade do uso de medicamentos para dor 

dos pacientes com osteoartrite avançada do joelho.  
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Descritores: Acupuntura. Ventosaterapia. Osteoartrite do joelho. Dor articular. 

Artroplastia do joelho. Ensaio clínico controlado aleatório. 
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ABSTRACT 
 

Tsai AWW. Use of Acupuncture and Cupping in patients awaiting Total Knee Arthroplasty 

(TKA) due to Osteoarthritis of the Knee: Randomized Controlled Clinical Trial. [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

Osteoarthritis is the most prevalent chronic joint disease in the world. As 

degenerative and inflammatory nature, it is considered one of the 10 main disabling 

conditions that affects the world population. Its incidence is higher in people over 50 years 

old, compromising the quality of life, causing direct and indirect damage to the economy. 

Among all the possible joints to develop this disease, the knee is the most commonly 

affected segment. It usually presents with pain of insidious and gradual onset, which is 

often accompanied by joint stiffness and functional loss. Acupuncture is a non-

pharmacological therapeutic option described in the literature, however, its efficacy in the 

treatment of this specific condition is still controversial. The objective of this work is to 

contribute to the world literature regarding the effectiveness of Acupuncture in knee 

osteoarthritis, and if there is any increase in benefit when associated with the use of 

Cupping Therapy. 120 patients waiting for surgical treatment from the knee outpatient 

clinic of the IOT-HCFMUSP were invited to participate in the project. Inclusion and 

exclusion criteria were applied, and those who accepted signed an informed consent form 

(ICF), and later allocated to the existing groups: A. Group A – Acupuncture Sham + 

Cupping Sham; B. Group B - Acupuncture Sham+ True Cupping; C. Group C - True 

Acupuncture + Cupping Sham; D. Group D – True Acupuncture + True Cupping. The 

Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) questionnaire was used, 

which assesses pain, stiffness and functionality, and the number of analgesics and/or 

anti-inflammatory drugs used during the research period was also recorded. The 

combination of Acupuncture with Cupping Therapy demonstrated pain improvement by 

Visual Analogue Score (VAS) and decrease the amount of pain medication used by 

patients with advanced knee osteoarthritis. 

Descriptors: Acupuncture, Cupping Therapy; Osteoarthritis, Knee; Arthralgia; 
Arthroplasty, Replacement, Knee, Randomized Controlled Trial 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Osteoartrite de joelho 

 

A osteoartrite é a doença articular crônica mais prevalente no mundo.(1) De natureza 

degenerativa e inflamatória, é considerada uma das dez principais afecções causadoras 

de incapacidade que acometem a população mundial.(2) Sua incidência é maior nas 

pessoas acima de 50 anos de idade, comprometendo a qualidade de vida, gerando 

prejuízos diretos e indiretos à economia.(3) 

 

Há algum tempo, toda e qualquer dor articular era considerada manifestação da gota, 

no entanto, nos últimos 250 anos, inúmeros autores vêm descrevendo esta nova forma 

de doença, hoje denominada osteoartrite.(4) Apesar de muitos avanços no campo da 

fisiopatologia, deparamos com uma condição muito heterogênea, cuja manifestação 

clínica varia conforme a articulação acometida, o início dos sintomas e características do 

próprio doente.(1)  

 

Dentre todas as articulações possíveis de desenvolverem esta doença, o joelho é o 

segmento mais comumente afetado.(5) Normalmente, manifesta-se com dor de início 

insidioso e gradativo, e que muitas vezes está acompanhada de rigidez articular e perda 

funcional.(5-7)  

 

O diagnóstico baseia-se em critérios clínicos, radiográficos e laboratoriais, os quais 

variam entre as principais sociedades científicas que abordam esse tema, como o  

American College of Rheumatology – ACR(8), European League Against Rheumatism – 

EULAR(9, 10), Osteoarthritis Research Society International – OARSI(11), American 

Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS(12) e National Institute for Health and Care 

Excellence – NICE(13), dificultando muitas vezes a manutenção da uniformidade em suas 

condutas terapêuticas.  
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Seu tratamento pode ser dividido em clínico e cirúrgico. Dentre as medidas 

conservadoras, nenhuma terapêutica vigente pode ser considerada padrão ouro no 

controle dos sintomas da doença, levando muitos pacientes a realizarem cirurgia 

substitutiva da articulação (artroplastia) como tratamento definitivo.(5) 

 

Diante dessa realidade, diversos trabalhos propõem que a abordagem clínica aos 

pacientes acometidos por osteoartrite de joelhos seja multidisciplinar, envolvendo 

medidas farmacológicas e não farmacológicas com o objetivo de diminuir a intensidade 

da dor e/ou melhorar a função do membro.(14, 15)  

 

A Acupuntura é uma opção terapêutica não farmacológica descrita na literatura, no 

entanto sua eficácia no tratamento dessa condição específica ainda é controversa.(16-20) 

 

1.2 Acupuntura 

 

O uso da Acupuntura tem crescido no mundo todo, sendo indicado em várias 

condições clínicas, especialmente naquelas relacionadas às síndromes dolorosas, como 

dor no pós-operatório dentário, osteoartrites, lombalgias inespecíficas, síndrome 

dolorosa miofascial, e também em outras condições clínicas, como doenças autoimunes, 

alergias e até nas doenças oncológicas.(21-23)  

 

Há mais de 50 anos, o mundo ocidental vem descobrindo, por meio da 

metodologia científica moderna, os principais mecanismos bioquímicos pelos quais a 

Acupuntura atua, bem como suas principais vias neurais por onde trafegam as 

informações e quais núcleos nervosos estão envolvidos no processamento dos estímulos 

provocados pelo agulhamento.(24, 25)  

 

1.2.1 O ponto de Acupuntura ( 穴道-Xue Dao) 
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Literalmente, em chinês, o ponto de Acupuntura significa “buraco”.  Existe cerca 

de mil pontos descritos dentro e fora dos Meridianos (經絡 -Jing Luo) e que, ao exame 

físico, muitas vezes são percebidos como uma depressão.(26, 27)  Inúmeros estudos 

anatômicos identificaram que os pontos de Acupuntura são ricamente inervados e 

coincidem com terminações nervosas que perfuram a fáscia para atingirem planos mais 

superficiais do organismo, conferindo essa sensação de “buraco”.(28-31) Além disso, 

muitos pontos localizam-se em planos intermusculares, onde a introdução da agulha 

encontra menos resistência física.(30) 

 

Modelos experimentais demonstram que o ponto de Acupuntura possui baixa 

resistência elétrica (28, 31, 32), podendo ser localizado e/ou estimulado por meio de aparato 

elétrico, que é muito comum na Acupuntura auricular, potencializando o efeito terapêutico. 

 

Melzack e colaboradores correlacionaram os pontos de Acupuntura com pontos 

gatilhos miofasciais (33), e estes, quando agulhados, produzem sensação de irradiação 

que mimetizam o trajeto do Meridiano ao qual o ponto pertence. 

 

1.2.2 O estímulo da Acupuntura  (“De Qi” - 得氣) 

 

 Normalmente, utilizamos agulhas metálicas para puncionar através da pele os 

pontos de Acupuntura e desta forma produzir um fenômeno conhecido como “De Qi” (得

氣), traduzido como a “chegada do Qi” no ponto agulhado. De acordo com as teorias 

básicas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), da qual a Acupuntura faz parte, o 

objetivo do “De Qi” é promover uma circulação eficiente pelos tecidos dessa substância 

vital chamada de Qi, e assim restabelecer a homeostasia do organismo.(27) 

 

Classicamente, ao estimular o ponto de Acupuntura, procura-se obter uma 

sensação de formigamento, parestesia, choque, aperto, peso, que pode irradiar proximal 

ou distalmente, resultando no efeito terapêutico desejado.(27, 34) Vale ressaltar que muitas 



 21 

vezes o “De Qi” pode ser percebido pelo acupunturista como uma resposta “twich” numa 

Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM), frequentemente presente na osteoartrite de joelho. 

Muitos trabalhos corroboram a descrição dos textos clássicos, reforçando a obtenção do 

“De Qi” como condição importante para se obter um melhor resultado.(35-37) 

  

1.2.3 Efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da Acupuntura 

 

 O ponto de Acupuntura, ao ser puncionado, estimula vias aferentes nervosas, 

especialmente as fibras do tipo A delta, conduzindo as informações até o corno posterior 

da medula espinhal (CPME).(34, 37, 38)  

 

 Na medula espinhal, ocorrem dois fenômenos: primeiramente, os interneurônios 

inibitórios são acionados e, com a liberação de metencefalina, bloqueiam as informações 

de dor trazidas preferencialmente pelas fibras do tipo “C”, estimulando as células 

pedunculadas a inibir a substância gelatinosa que, via células de ampla variação 

dinâmica, iria continuar a transmissão através do trato espinorreticular; simultaneamente, 

as informações ascendem pelo funículo ântero-lateral da medula espinhal (trato espino-

talâmico) até o tálamo posterior lateral e dali até o córtex cerebral, onde a sensação de 

“De Qi” é interpretada como sensação de peso, choque ou parestesia pelo Sistema 

Nervoso Central (SNC). Nesses casos, a dor é bem localizada, por chegar ao córtex 

sensorial por meio de uma projeção somatotópica, e o caráter é agudo.(39) No SNC, o 

sistema supressor da dor é ativado, liberando opioides endógenos (beta-endorfina, 

dinorfina) e neurotransmissores (serotonina, norepinefrina), tanto ao nível central, como 

nas vias eferentes, produzindo analgesia.(40, 41) 

 

 Na via serotoninérgica, o estímulo doloroso originário nas fibras C é bloqueado 

por ação da Substância Cinzenta Periaquedutal (SCPA) no mesencéfalo, que estimula o 

Núcleo Magno da Rafe a liberar serotonina (5-HT), com ação sobre as células 

pedunculadas, evitando a progressão via trato espinorreticular para difusão em um 

sistema multissinápico, emitindo projeções pela formação reticular em direção ao tálamo 

medial, de onde geraria uma projeção cortical difusa, envolvendo o córtex pré-frontal (em 



 22 

várias regiões) e o giro do cíngulo. Isso explica a percepção de dor surda e mal localizada, 

de caráter crônico. A SCPA também recebe a ação de opioides (beta-endorfinas) 

originários do hipotálamo (núcleo arqueado), que recebe projeções do córtex pré-frontal. 

 

 Na via adrenérgica, a própria estimulação dolorosa da agulha já inicia a analgesia, 

quando as fibras das células marginais emitem projeções para estruturas do 

mesencéfalo antes de atingirem o tálamo medial, liberando noradrenalina. Agem nessa 

etapa, especialmente, o locus ceruleus (que inibe diretamente os neurônios espinhais) e 

o subnúcleo reticular dorsal (que atua inibindo a substância gelatinosa).(42) 

 

 Além do estímulo das terminações nervosas, há também a estimulação mecânica 

de fibroblastos, células do tecido conjuntivo, através do citoesqueleto actinomiosina, o 

que explica como, na Acupuntura, podemos aumentar os efeitos por meio da rotação das 

agulhas.(43) 

 

 Recentes estudos têm mostrado a importância dos mastócitos na potencialização 

dos efeitos da Acupuntura.  Há a liberação de Peptídeos Relacionados ao Gene da 

Calcitonina e substância P que se ligam ao receptor neurocinina-1 dos mastócitos. Sua 

degranulação aumenta os níveis de 5-hidroxi triptamina (5-HT), produzindo efeito 

analgésico e anti-inflamatório.(44, 45) 

 

 Numa revisão sistemática(46), foram avaliados 43 artigos sobre o tratamento da 

artrite reumatoide (AR), cujos autores usaram, em seus estudos, pontos como ST36, 

GB34 e LI4.  Foi observada uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, com 

exceção dos pacientes de um dos estudos. Pesquisas bem documentadas através de 

biomarcadores têm observado efeito anti-inflamatório da Acupuntura na AR(43, 46),  e o 

envolvimento do receptor TLR (Toll-Like Receptor), que está associado ao 

desenvolvimento e progressão da artrite reumatoide, mostrou que sua expressão pode 

ser reduzida pela Acupuntura.(46) 
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 Como mencionado anteriormente, as fibras finas aferentes A-delta são as 

principais vias conhecidas, até o momento, envolvidas nos efeitos analgésicos e anti-

inflamatórios da Acupuntura; entretanto, o papel das fibras A-beta e até mesmo das fibras 

C (amielínicas) também tem sido descrito.(45)  

 

 Em nível molecular, os receptores de membrana (TRPV1, TRPV4 e ASIC3) que 

permeiam cátions, como sódio e cálcio, estão sendo extensivamente estudados, por 

estarem associados com a liberação de ATP em vários tecidos.(44)  ASIC3 são receptores 

que respondem a estímulos mecânicos e químicos localizados nas fibras A-beta que 

inervam músculos e pele. TRPV1 encontra-se expressa em fibras A-delta e fibras C. 

Estudos têm mostrado que receptores ASIC3 e TRPV1 estão associados com os 

estímulos percebidos pela eletroestimulação em tecido subcutâneo.   

 

1.2.4 Envolvimento do sistema nervoso autonômico 

 

 As citocinas são mensageiras que interligam o sistema neural, imune e endócrino 

num processo inflamatório, modulando o sistema nervoso autonômico (nervo vagal e 

nervos simpáticos). 

 

 Durante a inflamação, citocinas periféricas sensibilizam receptores nociceptivos 

que levam a informação da dor para a medula espinhal. O sistema nervoso central 

coordena três vias que controlam a função dos órgãos:  

- Via hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA); 

- Via simpática; 

- Via parassimpática.(43) 

 

 Através do eixo HPA e dos sistemas nervosos simpático e vagal, os sinais 

dolorosos podem estimular a liberação de noradrenalina (NE) e acetilcolina (ACh) da 

glândula adrenal, inibindo a expressão de citocinas inflamatórias e formando um circuito 

modulatório neuroimune e neuroendócrino.(45) Além disso, o eixo HPA e os nervos 
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simpáticos e vagal inibem a inflamação por meio de interações com células imunes e 

neurônios nociceptivos, formando uma alça de feedback.   

 

 A rede neuronal simpática percorre a medula espinhal e inerva a maior parte das 

vísceras, induzindo a liberação neurogênica local e/ou sistêmica de catecolaminas pelas 

glândulas adrenais. Ramos simpáticos pré-ganglionares inervam a medula adrenal e 

ativam as células cromafins para liberar catecolaminas na corrente sanguínea, podendo 

causar efeitos adversos, como lipólise metabólica sistêmica e imunossupressão.  

 

 A eletroacupuntura de alta frequência parece ativar a inervação pré-ganglionar da 

medula adrenal para induzir catecolaminas sistêmicas, enquanto a eletroacupuntura de 

baixa frequência parece ativar inervações pós-ganglionares simpáticas específicas para 

induzir a liberação local de norepinefrina neurogênica.(43) Estudos recentes em roedores 

sugerem que a regulação simpática local do sistema imunológico pode fornecer 

vantagens clínicas para o tratamento de distúrbios inflamatórios, como a artrite, evitando 

a imunossupressão sistêmica e a suscetibilidade a infecções secundárias.(43) 

 

 O nervo vago é o principal nervo parassimpático; ele conecta o sistema nervoso 

central com as vísceras nos mamíferos. O agulhamento em pontos ST36, PC6 e a 

Acupuntura auricular (Estômago e Intestino Delgado) aumentam a motilidade 

gastrointestinal via estimulação vagal. Outros fenômenos, como diminuição do nível 

sérico de citocinas inflamatórias, prevenção de peritonite, lesões cerebrais e pulmonares 

foram observados em modelos animais.(43) 

  

1.3 Ventosaterapia    

 

A ventosa é um método terapêutico que faz parte das opções de tratamento da 

Medicina Chinesa, portanto, descrito e utilizado há milênios(47) e também considerado 

um dos tratamentos mais antigos no mundo ocidental (Egito/Grécia).(48) Consiste na 

colocação de copos sobre a superfície corporal, produzindo uma pressão negativa em 

seu interior com o intuito de estimular a área a ser tratada.(49)  
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Dentro do contexto da Medicina Chinesa, a ventosa é frequentemente aplicada na 

mesma sessão de Acupuntura a fim de potencializar o efeito analgésico e/ou de 

relaxamento muscular.(49) Basicamente, temos dois tipos principais do modo como elas 

são aplicadas: estática ou dinâmica (deslizante).(50)  

 

Os mecanismos de ação envolvidos no tratamento com a ventosa ainda não estão 

totalmente esclarecidos.(50) Inicialmente, a aplicação da pressão negativa por meio do 

copo produz uma estase sanguínea durante o processo, mas após a retirada da ventosa, 

dá-se uma melhora da microcirculação local, tanto da pele, quanto dos músculos da 

região, conforme estudos têm demonstrado.(50-53) Já com 5 minutos de estímulo, há um 

aumento dos índices de oxihemoglobina, correspondendo a uma melhora na saturação 

sanguínea e, consequentemente, uma melhora na oxigenação dos tecidos ao redor.(51) 

  

Um outro achado importante em pacientes submetidos ao tratamento com ventosa 

é o aumento do limiar de dor.(54, 55) As principais hipóteses para este efeito baseiam-se 

na ativação dos mecanismos de contrairritação, semelhantes aos da analgesia pela 

Acupuntura(56), e também por mecanismos metabólicos interferindo na relação dos níveis 

de lactato/piruvato associados possivelmente ao nível de oferta de glicose ao tecido 

muscular.(54, 57) 

 

Há ainda os efeitos anti-inflamatórios descritos na terapia com ventosa, tanto em 

nível local, quanto sistêmico, com a diminuição do estresse oxidativo e de substâncias 

pró-inflamatórias, como a Substância P. (58, 59) 
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2 OBJETIVO 
 

Avaliar o benefício da Acupuntura isolada ou associada à ventosaterapia no controle 

da dor, na melhora funcional e no consumo de medicamentos para dor em pacientes 

com osteoartrite do joelho em estágio avançado da doença. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

Cento e vinte pacientes com indicações de tratamento cirúrgico do ambulatório de 

joelho do IOT-HCFMUSP foram convidados para participarem do projeto. Foram 

aplicados os critérios de inclusão e os que aceitaram assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 Durante o período de inclusão, os pacientes foram esclarecidos com relação aos 

tratamentos aplicados e métodos de avaliação a que seriam submetidos por meio de 

uma consulta e avaliação médica inicial. Em seguida, os pacientes incluídos passaram 

pela aleatorização, sendo em seguida alocados nos grupos existentes: 

A. Grupo A – Acupuntura Sham + Ventosa Sham; 

B. Grupo B - Acupuntura Sham+ Ventosa Verdadeira; 

C. Grupo C - Acupuntura Verdadeira + Ventosa Sham; 

D. Grupo D – Acupuntura Verdadeira + Ventosa Verdadeira. 

Critério de inclusão – foram selecionados pacientes que estavam aguardando a 

artroplastia total de joelho, provenientes do ambulatório do grupo de joelho do Instituto 

de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 

com diagnóstico de osteoartrite de joelho e Western Ontario McMaster Osteoarthritis 

Index (WOMAC)-Dor acima ou igual a 15 pontos. 

Critério de exclusão – demência central degenerativa avançada (Parkinson, 

Alzheimer), neuropatia periférica diabética, sequela de AVC, histórico de hemorragia 

digestiva, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, fibromialgia, artrite 

reumatoide, LES, depressão grave, transtornos psiquiátricos, concomitância com artrite 

de quadril. 

 

3.2 Instrumentos de avaliação 
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3.2.1 WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index) – 

avalia dor, rigidez e funcionalidade;(61) 

3.2.2 SF-36 – avalia qualidade de vida;(62) 

3.2.3 Teste de levantar e andar (Time-up and go);(63) 

3.2.4 Quantidade de analgésicos e/ou anti-inflamatórios utilizada 

durante o período da pesquisa.  

3.2.5 Escala Visual analógica (EVA).(64) 

 Os questionários foram aplicados nos seguintes momentos: inicial (baseline) e 

após término das dez sessões. 

3.3 Método de tratamento:  

 

3.3.1 Acupuntura Sham: colocação de agulhas placebo do tipo “adaga”. 

A ponta da agulha ao encostar na pele do paciente retrai para 

dentro dela mesma sem perfurar a pele. Locais de aplicação: 

LI11, SP9, SP10, LR8, GB34, ST34, Ex-LE5. Tempo de duração 

de 20 minutos. 

 

3.3.2 Ventosa Sham: após cada sessão de Acupuntura (Sham ou 

Verdadeira), as respectivas agulhas foram retiradas, e ventosas 

de acrílico colocadas sobre a região onde estavam as agulhas, 

presas a uma tira (micropore) sem exercer qualquer pressão 

negativa ou movimentação. Tempo de aplicação de 10 minutos. 

 

3.3.3 Acupuntura Verdadeira: agulhamento dos pontos clássicos LI11, 

SP9, SP10, LR8, GB34, ST34, Ex-LE5 com a sensação do “De 

Qi”. Foram utilizadas agulhas descartáveis de aço inoxidável, 

flexíveis e esterilizadas, de 0,25 mm de diâmetro e 40 mm de 

comprimento após assepsia local com álcool a 70%. Tempo de 

duração de 20 minutos. 
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3.3.4 Ventosa Verdadeira: após cada sessão de Acupuntura (Sham ou 

Verdadeira), as respectivas agulhas foram retiradas, e foi feita 

nova assepsia local com álcool a 70%.  Copos da ventosa foram 

posicionados sobre as regiões onde estavam as agulhas, fixando 

com pressão negativa por 5 minutos. Após este período, as 

ventosas foram deslizadas sobre a superfície da pele por meio 

de movimentos longitudinais por mais 5 minutos, com o objetivo 

de promover a liberação entre os diferentes planos dos tecidos 

de partes moles ao redor do joelho. Foi utilizado gel neutro de 

carbopol usado nos exames de ultrassom (Carbogel ULT®) 

como meio para facilitar a movimentação das ventosas. Total de 

10 minutos. 

 Os tratamentos de todos os grupos foram realizados por médicos plenamente 

habilitados e treinados com título de especialista em Acupuntura conferido pela 

Associação Médica Brasileira (AMB) há mais de 15 anos. 

 Foram realizadas sessões em duas vezes por semana, totalizando dez sessões. 

 Em caso de dor, foi orientado a todos os pacientes para manterem o uso de 

medicamentos para controle de dor já prescritos pelo médico assistente de origem. A 

quantidade bem como a frequência utilizada foram anotadas para discussão posterior.  

 A divisão aleatória nos quatro grupos foi feita por meio de programa 

computadorizado (https://www.random.org) de números randômicos, valendo-se de 

randomização simples em blocos de 12 números.  

 

3.4 Descrição dos pontos de Acupuntura 

 

A escolha dos pontos de Acupuntura baseou-se na teoria dos Meridianos e no 

princípio de remover a estagnação local de Qi, de acordo com a Medicina Tradicional 
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Chinesa. A localização dos pontos de Acupuntura segue a nomenclatura da Organização 

Mundial da Saúde (OMS).(22, 65) 

LI11 (Meridiano do Intestino Grosso) - face lateral do cotovelo entre a borda lateral da 

prega cubital e o epicôndilo lateral (Figura 1). 

SP9 (Meridiano do Baço) - face medial do terço proximal da perna, posterior à metáfise 

do planalto tibial (Figura 2). 

SP10 (Meridiano do Baço) - face medial a duas polegadas acima do polo superior da 

patela em cima do ventre muscular do Vasto Medial (Figura 3).  

LR8 (Meridiano do Fígado) - na borda medial da prega poplítea, anterior aos tendões do 

semitendinoso e semimembranoso (Figura 4). 

ST34 (Meridiano do Estômago) - face lateral a duas polegadas superior do polo superior 

da patela (Figura 5). 

GB34 (Meridiano da Vesícula Biliar) - face lateral na borda inferior e anterior da cabeça 

da fíbula (Figura 6). 

Ex-LE5 (Ponto Extra) – constitui-se de dois pontos localizados lateral e mediamente ao 

tendão patelar na linha interarticular (portais medial e lateral da artroscopia de joelho) 

(Figura 7). 

   

Figura 1 – LI 11 (Intestino Grosso 11).(65) 
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Figura 2 – SP9 (Baço-Pâncreas 9).(65)         Figura 3 – SP10 (Baço Pâncreas 10).(65) 

 

 

 

                            
Figura 4 – LR8 (Fígado 8).(65)                      Figura 5 – ST34 (Estômago 34).(65) 

LR 8  
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Figura 6 – GB34 (Vesícula Biliar 34).(65)                    Figura 7 – Ex-LE5 (ponto extra).(65) 

 

 

3.5 Cálculo da amostra 

 O ambulatório do grupo de Joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, entre os dias 1 de agosto de 

2015 e 31 de janeiro de 2016, matriculou 167 pacientes com indicação para artroplastia 

de joelho, e que apresentavam os critérios de inclusão e exclusão deste estudo. 

Foi feito contato aleatório com 50 pacientes desse grupo, porém somente 37 

pacientes concordam em responder à primeira parte do questionário WOMAC (dor).  

WOMAC-Dor variou entre 10 a 20, com média de 15,41 e desvio-padrão de 2,81. No 

entanto, ao considerarmos a faixa de WOMA-Dor entre 15 e 20 pontos, o valor da média 

é 16,917 e desvio-padrão de 1,558. 

Em posse desses dados e levando em consideração o desenho deste ensaio 

clínico baseado em duas medidas de avaliação (linha de base e final), com melhora de 

pelo menos 12% em relação à linha de base (considerado clinicamente relevante)(66), o 

tamanho da amostragem populacional calculado foi de 22 pacientes em cada grupo, com 

poder de 95% e alfa de 5%, utilizando One-way ANOVA. 
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 Optamos por aumentar o número da amostra para 30 pacientes em cada grupo, 

totalizando 120 pacientes neste trabalho. 

 

3.6 Análise estatística 

 

A avaliação do objetivo primário foi efetuada por meio da comparação entre as 

medidas das diferenças dos valores entre o WOMAC-Dor inicial e final. Para verificar se 

a mediana das diferenças dos grupos terapêuticos apresentou variação significativa 

entre as intervenções, usamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ajustado para 

empates. 

 

Na avaliação da quantidade do uso de medicamento para dor de resgate antes e pós-

tratamento, adotamos o teste de Chi Quadrado. 

 

Utilizamos o conceito de Intenção de Tratar (ITT) para fins de análise estatística, ou 

seja, todos os participantes recrutados, mesmo que não tivessem terminado o tratamento 

de dez sessões proposto, foram incluídos na análise final.  

 

3.7 Análise de risco 

 

A Acupuntura é um procedimento invasivo, no qual as agulhas maciças de 

comprimentos variados são introduzidas no corpo, com uma profundidade variável de 

0,5 cm até 7 centímetros, dependendo da anatomia local. Reações adversas descritas 

mais comuns na literatura são a hipotensão vasovagal, e sensação dolorosa e/ou 

hematoma no local da aplicação.(67)  

A ventosa é um procedimento que pode provocar alteração da coloração da pele, 

caracterizada por possíveis hematomas ocasionados pela pressão negativa. De acordo 

com as teorias da Medicina Tradicional Chinesa, áreas que apresentam dor apresentam 

dificuldade de sua circulação sanguínea local (estagnação de Qi e/ou Sangue), o que 

pode propiciar o aparecimento de equimose no local da aplicação.(68) 
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Todas as reações adversas foram documentadas e tratadas, conforme cada situação. 
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4 RESULTADOS 
 
 

Foram recrutados 120 pacientes com osteoartrite de joelho avançada com indicação 

cirúrgica para prótese total de joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.  

 

Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, tivemos 28 voluntários do sexo 

masculino (23,3%) e 92 do sexo feminino (76,7%), cuja idade variava entre 43 a 90 anos, 

com uma média de 66,8 anos de idade. Do total de 120 participantes, 10 (8,3%) não 

finalizaram o estudo. 

 

A distribuição descritiva do perfil dos pacientes alocados em cada grupo encontra-se 

na tabela 1. 

 

Grupo Número 
de 

pacientes  

sexo 
feminino 

sexo 
masculino 

média 
de 

idade 

desistências média de 
sessões 

realizadas 
A 30 21 9 66,1 4 (13,3%) 7,1 
B 30 23 7 66,1 2 (6,7%) 8,3 

C 30 23 7 68,1 3 (10%) 8,1 
D 30 25 5 66,8 1 (3,3%) 8,8 

 
Tabela 1: distribuição por sexo, média de idade, número de desistências e média do 
número de sessões realizadas por paciente, discriminado por grupo. 
 
 
 

4.1 Resultado primário 
 

O objetivo primário deste estudo é a comparação das medianas entre os grupos do 

WOMAC-Dor e, para isso, foi usado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

O questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) 

é composto de três partes: dor, rigidez e funcionalidade. A parte na qual é avaliada a dor 
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(desfecho primário deste estudo) é composta por cinco questões, contemplando cinco 

possibilidades de respostas, com o sistema de pontuação de 0 a 4, totalizando 20 pontos 

para dor máxima. 

 

Foi utilizado o conceito de Intenção de Tratar (ITT) para fins de análise estatística, ou 

seja, todos os participantes enquadrados, mesmo que não tenham terminado o 

tratamento de dez sessões proposto, foram incluídos na análise final. Nos casos em que 

não completaram as dez sessões do protocolo, utilizamos os dados do último retorno 

registrado (last observation carried forward).  

 

A seguir, as tabelas 2 e 3 mostram os dados do desfecho primário proposto pelo 

estudo. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
DIf_WOMAC_Dor A 30 5,233 3,892 -1,000 6,000 15,000 

   B 30 5,200 4,221 -2,000 5,000 15,000 
   C 30 5,600 4,048 -1,000 6,000 15,000 
   D 30 7,067 4,339 0,000 7,000 15,000 

 

Tabela 2: apresentação de dados descritivos de cada grupo relacionado aos valores 

da diferença entre WOMAC-Dor inicial e final.  

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p f de Cohen Poder 
A 30 6 56,2    
B 30 5 55,0    
C 30 6 59,5    
D 30 7 71,3    

Total 120 
 

60,5 0,246 0,1005 0,4042 
 

Tabela 3: análise da diferença de WOMAC-Dor pelo teste de Kruskal-Wallis, 

apresentando o tamanho do efeito (f de Cohen) e cálculo do poder do estudo. 
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Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas das diferenças do WOMAC-Dor (pré e pós-

intervenção) entre os grupos A, B, C e D.  

 

4.2 Resultados Secundários 

 

 Conforme exposto em “Casuísticas e Métodos”, utilizamos outros instrumentos de 

avaliação pré e pós-execução dos procedimentos, dentre eles, a Escala Visual Analógica 

(EVA ou VAS em inglês), as outras duas partes do questionário específico de osteoartrite 

(WOMAC rigidez e função), todos os domínios do questionário de qualidade de vida (SF-

36), acrescido de teste funcional Time Up and Go (TUG), o consumo quantitativo de 

medicamentos para dor e o registro das complicações decorrentes dos procedimentos. 

 

4.2.1 Avaliação da dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA ou 

VAS) 

 

 Os pacientes apontavam numa linha de comprimento de 100 milímetros (mm) o 

valor de sua dor, especificando para cada joelho. Para 65 doentes (54,2%), o lado mais 

doloroso foi o direito, enquanto, para 55 doentes (45,8%), o lado esquerdo era o mais 

doloroso. Para fins de análise comparativa, denominamos o valor atribuído ao joelho 

mais acometido pela dor, como VAS principal, enquanto, para o menos acometido, 

chamamos de VAS secundário.  

  

4.2.1.1 Avaliação da Escala Visual Analógica (EVA) principal 

 

 A avaliação da Escala Visual Analógica do membro mais acometido pela dor 

(denominado neste estudo como EVA principal) variava entre 50 a 100 mm, com uma 

média de 86,9 na avaliação inicial, ao passo que a mesma medida variou entre 0 a 100 

mm, com uma média de 56,1 na avaliação final. Não se observou diferença significativa 
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entre os grupos em relação aos valores de EVA principal prévio à execução do protocolo 

(p>0,05). A discriminação por grupos encontra-se nas tabelas 4 e 5. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_EVA_principal A 30 16,60 22,70 -25,00 13,00 90,00  

B 30 28,00 26,64 -28,00 23,50 100,00  
C 30 34,97 26,75 -3,00 36,50 84,00  
D 30 43,87 30,10 -5,00 44,00 100,00 

 

Tabela 4: descrição dos valores do EVA principal nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p f de Cohen Poder 
A 30 13,0 42,0    
B 30 23,5 58,4    
C 30 36,5 66,3    
D 30 44,0 75,4    
Total 120    60,5 0,002 0,3389 0,8795 

 
 Tabela 5: mediana para variável “EVA principal” nos diferentes grupos, e cálculo 
do poder.  
 

 Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que houve 

diferença significante entre as medianas do VAS principal entre os grupos A, B, C e D.  

 
O teste post hoc para Dif_VAS_principal (comparação 2 a 2 pelo teste de Mann-

Whitney com correção de Bonferroni) revelou diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos A e C (p=0,04) e entre os grupos A e D (p=0,002). Portanto, o grupo C 

e o grupo D mostraram diminuição significativa da dor medida pelo EVA em relação ao 

grupo A (duplo sham). 

 

4.2.1.2 Avaliação do EVA secundário 
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 A avaliação da Escala Visual Analógica do membro menos acometido pela dor 

(denominado neste estudo como EVA secundário) variava entre 0 a 100 mm, tanto na 

avaliação inicial, quanto na final, com uma média de 56,6 na avaliação inicial, e média 

de 36,5 na avaliação final. A discriminação por grupos encontra-se nas tabelas 6 e 7. 

 

 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_EVA_secundário A 30 14,17 29,54 -49,00 1,00 78,00 

 
B 30 16,17 28,31 -39,00 15,50 65,00  
C 30 22,87 25,69 -40,00 27,50 72,00  
D 30 27,07 29,06 -30,00 19,00 88,00 

 

Tabela 6: descrição dos valores do VAS secundário nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 1,0 50,4  
B 30 15,5 56,6  
C 30 27,5 65,3  
D 30 19,0 69,8  

Total 120 
 

60,5 0,132 
 

Tabela 7: mediana e ranking médio do VAS secundário nos diferentes grupos, utilizando 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

 Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não 

houve diferença significante entre as medianas do EVA secundário entre os grupos A, B, 

C e D. 
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4.2.2 Avaliação do WOMAC Rigidez 

 

Essa parte do questionário possui somente duas questões e apresentou, tanto na 

avaliação inicial, quanto na final, uma faixa de resposta entre 0 e 8 pontos, tendo como 

média 6,24 na avaliação inicial, e 4,80 na avaliação final. 

 

Sua análise estatística está demonstrada nas tabelas 8 e 9. 

 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_WOMAC_rigidez A 30 1,133 1,776 -2,000 1,000 5,000 

 
B 30 1,233 1,870 -2,000 1,000 6,000 

 
C 30 1,433 1,813 -2,000 1,500 5,000 

 
D 30 1,933 2,766 -2,000 2,000 8,000 

 

Tabela 8: descrição dos valores do WOMAC Rigidez nos diferentes grupos. 

 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 1,0 57,0  
B 30 1,0 58,2  
C 30 1,5 61,7  
D 30 2,0 65,2  

Total 120 
 

60,5 0,787 
 

Tabela 9: mediana e ranking médio do WOMAC Rigidez nos diferentes grupos. 

 

 Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não 

houve diferença significante entre as medianas do WOMAC Rigidez entre os grupos A, 

B, C e D. 
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4.2.3 WOMAC Funcionalidade 

 

Esta parte do questionário contém 17 questões, tendo como pontuação máxima de 

68. A avaliação inicial compreendeu entre 31 e 68 pontos, com média de 53,2. A 

avaliação final apresentou uma faixa entre 0 e 67, e uma média de 42,1.  

Sua análise estatística está demonstrada nas tabelas 10 e 11. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_WOMAC_função A 30 8,93 9,33 -9,00 10,00 24,00 

 
B 30 9,80 12,80 -11,00 8,50 50,00 

 
C 30 8,50 10,28 -8,00 6,00 31,00 

 
D 30 17,13 13,66 -3,00 17,50 49,00 

 

Tabela 10: descrição dos valores do WOMAC Funcionalidade nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p f de Cohen Poder 
A 30 10,0 56,5    
B 30 8,5 55,3    
C 30 6,0 53,7    
D 30 17,5 76,5    

Total 120 
 

60,5 0,036 0,2245 0,5067 
 

                  Tabela 11: mediana do WOMAC Funcionalidade e cálculo do poder. 

 

 Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que houve 

diferença significante entre as medianas do WOMAC Funcionalidade entre os grupos A, 

B, C e D. 

 No entanto, o teste post hoc de Mann-Whitney com correção de Bonferroni não 

demonstrou diferença estatisticamente significativa na análise dos grupos 2 a 2. 
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Possivelmente isso se deve ao tamanho de efeito pequeno. Ao que parece, o WOMAC-

Função neste grupo mais grave ficou insensível e resultou em mudanças de efeito 

pequeno. 

 

4.2.4 Questionário de qualidade de vida – SF-36 

 

 É um questionário amplamente utilizado na literatura, constituído de 11 perguntas, 

sendo que em cada uma delas, o paciente deve responder de 1 a 5. Em seguida, 

submetemos a um cálculo, conforme os oito domínios: capacidade funcional, limitação 

física, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação emocional e 

saúde mental. 

 

4.2.4.1 Domínio “Capacidade Funcional” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, o estudo apresentou uma faixa que variou 

entre 0 e 55, tendo como média na avaliação inicial 7,58, e valores entre 0 a 100, com 

média de 15,50 na avaliação final. 

 

Os resultados da análise inicial e final encontram-se nas tabelas 12 e 13. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_CF A 30 4,50 15,11 -35,00 0,00 35,00  

B 30 5,33 17,71 -20,00 0,00 75,00  
C 30 8,33 15,16 -10,00 5,00 60,00  
D 30 13,83 21,32 -10,00 7,50 100,00 

 

Tabela 12: descrição dos valores do domínio “Capacidade Funcional” nos diferentes 

grupos. 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 0,0 57,0  
B 30 0,0 50,3  
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C 30 5,0 62,6  
D 30 7,5 72,0  

Total 120 
 

60,5 0,085 
 

Tabela 13: mediana e ranking médio do domínio “Capacidade Funcional” nos diferentes 

grupos. 

 

 Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não 

houve diferença significante entre as medianas do domínio “Capacidade Funcional” entre 

os grupos A, B, C e D. 

 

4.2.4.2 Domínio “Limitação Física” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, o estudo apresentou uma faixa que variou na 

avaliação inicial entre 0 e 100, tendo como média 11,13. Na avaliação final, os valores 

variaram também de 0 a 100, tendo como média 44,67. 

 

Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 14 e 15. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_LF A 30 26,17 49,63 -100,00 0,00 100,00  

B 30 32,50 44,11 0,00 0,00 100,00  
C 30 34,67 42,97 0,00 7,50 100,00  
D 30 40,83 49,78 -100,00 37,50 100,00 

 

Tabela 14: descrição dos valores do domínio “Limitação Física” nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 0,0 55,2  
B 30 0,0 58,4  
C 30 7,5 61,5  
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D 30 37,5 66,8  
Total 120 

 
60,5 0,547 

 

Tabela 15: mediana e ranking médio do domínio “Limitação Física” nos diferentes grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Limitação Física” entre os grupos 

A, B, C e D. 

 

4.2.4.3 Domínio “Dor” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, o estudo apresentou uma faixa que variou na 

avaliação inicial entre 0 e 64, tendo como média 22,40. Na avaliação final, os valores 

variaram também de 0 a 100, tendo como média 41,81. 

 

Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 16 e 17. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_Dor A 30 18,57 16,61 0,00 20,00 69,00  

B 30 16,27 20,90 -20,00 11,00 59,00  
C 30 14,93 19,53 -20,00 10,00 52,00  
D 30 27,87 21,51 0,00 21,00 84,00 

 

Tabela 16: descrição dos valores do domínio “Dor” nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 20 59,2  
B 30 11 55,6  
C 30 10 53,5  
D 30 21 73,7  
Total 120    60,5 0,099 
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Tabela 17: mediana e ranking médio do domínio “Dor” nos diferentes grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Dor” entre os grupos A, B, C e D. 

 

4.2.4.4 Domínio “Estado Geral de Saúde” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, o estudo apresentou uma faixa que variou na 

avaliação inicial entre 0 e 97, tendo como média 60,41. Na avaliação final, os valores 

variaram também de 0 a 100, tendo como média 68,83. 

Os resultados das análises inicial e final constam das tabelas 18 e 19. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_EGS A 30 8,43 19,82 -57,00 6,00 55,00  

B 30 6,90 24,09 -50,00 5,00 62,00  
C 30 10,70 18,96 -20,00 6,00 70,00  
D 30 7,63 19,19 -40,00 9,00 52,00 

 

Tabela 18: descrição dos valores do domínio “Estado Geral de Saúde” nos diferentes 

grupos. 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 6 61,0  
B 30 5 59,4  
C 30 6 62,2  
D 30 9 59,4  

Total 120 
 

60,5 0,987 
 

Tabela 19: mediana e ranking médio do domínio “Estado Geral de Saúde” nos diferentes 

grupos. 
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Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Estado Geral de Saúde” entre os 

grupos A, B, C e D. 

 

4.2.4.5 Domínio “Vitalidade” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, tanto na avaliação inicial, quanto na final, os 

valores variam de 0 a 100, sendo que a média da avalição inicial foi 41,79, enquanto a 

média da avaliação final foi 53,64.   

 

Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 20 e 21. 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_Vitalidade A 30 9,67 21,29 -25,00 7,50 55,00  

B 30 9,00 26,95 -45,00 10,00 75,00  
C 30 11,07 25,97 -25,00 8,00 90,00  
D 30 17,67 17,99 -15,00 17,50 55,00 

 

Tabela 20: descrição dos valores do domínio “Vitalidade” nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 7,5 57,7  
B 30 10,0 56,7  
C 30 8,0 57,7  
D 30 17,5 69,9  
Total 120    60,5 0,401 

 

Tabela 21: mediana e ranking médio do domínio “Vitalidade” nos diferentes grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Vitalidade” entre os grupos A, B, C 

e D. 
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4.2.4.6 Domínio “Aspectos Sociais” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, tanto na avaliação inicial, quanto na final, os 

valores variam de 0 a 100, sendo que a média da avalição inicial foi 39,17, ao passo que 

a média da avaliação final foi 55,46.   

 

Os resultados das análises inicial e final constam das tabelas 22 e 23. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_AspSociais A 30 20,83 40,38 -100,00 12,50 100,00  

B 30 11,25 34,95 -75,00 12,50 75,00  
C 30 8,33 33,69 -75,00 0,00 87,50  
D 30 24,75 35,01 -50,00 25,00 100,00 

 

Tabela 22: descrição dos valores do domínio “Aspectos Sociais” nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 12,5 64,2  
B 30 12,5 56,8  
C 30 0,0 52,0  
D 30 25,0 69,0  

Total 120 
 

60,5 0,222 
 

Tabela 23: mediana e ranking médio do domínio “Aspectos Sociais” nos diferentes 

grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Aspectos Sociais” entre os grupos 

A, B, C e D. 

 



 48 

4.2.4.7 Domínio “Limitação Emocional” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, tanto na avaliação inicial, quanto na final, os 

valores variam de 0 a 100, sendo que a média da avalição inicial foi 38,61, enquanto a 

média da avaliação final foi 63,42.   

 

Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 24 e 25. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_LimEmocional A 30 32,22 50,65 -100,00 0,00 100,00  

B 30 23,67 47,93 -33,33 0,00 100,00  
C 30 13,30 65,90 -100,0 0,00 100,00  
D 30 30,00 46,61 -100,00 0,00 100,00 

 

Tabela 24: descrição dos valores do domínio “Limitação Emocional” nos diferentes 

grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 0 64,7  
B 30 0 57,7  
C 30 0 55,0  
D 30 0 64,6  
Total 120    60,5 0,552 

 

Tabela 25: mediana e ranking médio do domínio “Limitação Emocional” nos diferentes 

grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Limitação Emocional” entre os 

grupos A, B, C e D. 
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4.2.4.8 Domínio “Saúde Mental” 

 

Neste domínio do questionário SF-36, o estudo apresentou uma faixa que variou na 

avaliação inicial entre 0 e 100, tendo como média 56,93. Na avaliação final, os valores 

variaram também de 4 a 124, tendo como média 67,70. 

 

Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 26 e 27. 

 

Variável Grupo N Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_Saúde Mental A 30 10,93 20,39 -36,00 8,00 64,00  

B 30 10,00 21,39 -20,00 4,00 60,00  
C 30 12,80 19,09 -12,00 8,00 76,00  
D 30 9,33 20,32 -44,00 8,00 60,00 

 

Tabela 26: descrição dos valores do domínio “Saúde Mental” nos diferentes grupos. 

 

Grupo N Mediana Ranking Médio p 
A 30 8 62,6  
B 30 4 56,5  
C 30 8 63,3  
D 30 8 59,6  

Total 120 
 

60,5 0,865 
 

Tabela 27: mediana e ranking médio do domínio “Saúde Mental” nos diferentes grupos. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante entre as medianas do domínio “Saúde Mental” entre os grupos A, 

B, C e D. 

 

4.2.5 Avaliação funcional com Time Up and Go (TUG) 
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 O tempo registrado em segundos variou entre 9,07 e 58,9 na avaliação inicial, 

com média de 22,20, enquanto na avaliação final, o tempo variou entre 7,33 e 58,9, com 

média de 18,13.  

 Os resultados das análises inicial e final encontram-se nas tabelas 28, 29 e 30. 

 

Variável Grupo N N* Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Dif_TUG A 29 1 -4,450 4,606 -14,510 -3,570 3,560  

B 30 0 -5,64 13,52 -70,41 -2,00 8,42  
C 29 1 -2,382 4,597 -15,740 -2,190 9,450  
D 30 0 -3,915 4,482 -16,940 -2,950 2,930 

 

Tabela 28: descrição dos valores do TUG nos diferentes grupos. 

 

Fonte DF Adj SS Adj MS Valor H Valor P 
Grupo 3 161,1 53,70 0,87 0,461 
Erro 114 7067,0 61,99 

  

Total 117 7228,1 
   

 

Tabela 29: a análise dos dados utilizando one-way ANOVA com nível de significância a 

5% revelou p= 0,461. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que não houve 

diferença significante na média do tempo de execução do teste “Time Up and Go” entre 

os grupos A, B, C e D. 

 

4.2.6 Quantidade de analgésicos e/ou anti-inflamatórios utilizada durante o 

período da pesquisa. 

 

 Durante o estudo, foi anotado o nome do medicamento em uso, bem como sua 

dosagem, antes e após o protocolo. Para cada grupo, aqueles que tiveram redução do 

uso das medicações para dor estão indicados na tabela 31 como S (sim), e aqueles que 
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mantiveram ou até porventura aumentaram a quantidade, ou simplesmente não 

retornaram tal informação, foram indicados como N (não). 

 

 Não Sim p    
0,03493 

A 18 12  
B 12 18  
C 11 19  
D 7 23  

 

Tabela 30: descrição do número de indivíduos, conforme a quantidade de medicamentos 

ao término do estudo e cálculo do p. Não = mantiveram a quantidade; Sim = diminuíram 

a quantidade. 

 

Na avaliação da quantidade do uso de medicamento para dor de resgate antes e pós-

tratamento, usamos o teste de Chi Quadrado. 

 

Após o término da execução do estudo, a análise estatística revelou que houve 

diferença significante na diminuição do uso de medicamentos para dor entre os grupos 

A, B, C e D. 

 

4.2.7 Análise de risco 

 

 Foram computados todos os efeitos adversos em cada sessão realizada durante 

o período de execução do protocolo.  

  

No grupo A, foram realizadas 206 sessões, não tendo sido reportada nenhuma 

complicação. 

 

 No grupo B, foram realizadas 248 sessões, com o registro de 6 episódios (2,42%) 

de hematomas localizados em região em que foi aplicada ventosa verdadeira. 
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 No grupo C, foram realizadas 244 sessões, com o registro de 13 episódios (5,33%) 

de hematomas situados em local puncionado pela Acupuntura verdadeira. 

 

 No grupo D, foram realizadas 265 sessões, com o registro de 13 episódios (4,91%) 

de hematomas e 1 episódio (0,38%) de lipotimia. 

 

 Não foram documentadas outras complicações, como infecções de pele, lesão 

arterial e lesão de nervo periférico.  
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5 DISCUSSÃO 
 

 A osteoartrite de joelho é a doença articular crônica mais prevalente e 

incapacitante na população mundial, levando a grandes perdas financeiras por conta dos 

custos de seu tratamento e afastamento laboral. Até o presente momento, não há um 

tratamento curativo desta doença, e todas as medidas disponíveis visam à melhora da 

função e ao alívio da dor.(5)  

 

 Podemos dividir os tratamentos em farmacológicos, não farmacológicos, 

procedimentos intervencionistas da dor (como a viscussuplementação e radiofrequência) 

e cirúrgicos, sendo a artroplastia total do joelho considerada o padrão ouro, quando os 

tratamentos anteriores não produzirem bons resultados.(69) 

 

 Na literatura, encontramos diversas diretrizes elaboradas por entidades e 

sociedades médicas enfatizando medidas comuns, como perda ponderal, atividade física 

moderada e educação, deixando a prótese total como a última opção, quando não se 

obtém resultado com as medidas conservadoras.(8, 13, 15, 70-72) 

 

 Levando em consideração os principais fatores de risco desta doença, 

encontramos nos pacientes com osteoartrite de joelho uma idade mais avançada e o uso 

de diversas medicações para o controle de suas comorbidades, como hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes e hipercolesterolemia. Com o intuito de diminuir a polifarmácia 

e as possíveis interações medicamentosas, bem como seus efeitos adversos, as 

medidas não farmacológicas para o controle da dor e melhoria da função do membro 

tem crescido muito, dentre elas, a Acupuntura.  

 

 A indicação da Acupuntura ainda é controversa na literatura. Temos diretrizes que 

recomendam o seu uso como a ACR(8), EULAR(15) e ESCEO(71), enquanto outras que não 

indicam, como a OARSI(72), AAOS(12, 70) e NICE.(13)  
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 Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é justamente contribuir com mais 

dados de pesquisas em relação à Acupuntura no contexto da osteoartrite de joelho, 

levando em consideração a fisiopatologia da doença, os aspectos particulares da dor 

crônica e a visão holística da Medicina chinesa, na qual a Acupuntura está inserida. 

 

 A fisiopatogenia da osteoartrite de joelho é complexa e não totalmente elucidada. 

Atualmente, há um entendimento consensual de que estamos diante de uma doença 

essencialmente inflamatória de baixo grau, associada a fatores como o sexo feminino, 

idade, trauma local, genético, obesidade e outras doenças metabólicas. Por essa razão, 

o principal tratamento a ser instituído é a educação, orientação de perda ponderal e 

atividade física de baixo impacto, recomendada por todos as diretrizes.  

 

 O tratamento da dor crônica também é um grande desafio, e uma abordagem 

multimodal é preconizada pela literatura. Equivale dizer que, para termos sucesso no 

alívio das dores crônicas, é importante aliarmos várias opções terapêuticas 

farmacológicas e não farmacológicas. Nesta mesma linha de raciocínio, quando se fala 

de Acupuntura, precisamos lembrar que há métodos que potencializam o seu efeito, 

como é o caso da Ventosa. O uso combinado da Acupuntura com Ventosa tem sido 

descrito para várias condições, porém ainda não foi estabelecido para a osteoartrite de 

joelho. 

 

 A utilização da ventosa deslizante logo após 5 minutos da ventosa estática tem o 

intuito de potencializar os efeitos anteriormente descritos, pois aumentamos a área 

tecidual submetida à pressão negativa ao deslocar os copos de modo longitudinal, 

respeitando os trajetos dos meridianos.(73)  
 
 Diante de inúmeras evidências dos mecanismos de ação desses dois tratamentos, 

não havia ainda na literatura nenhum trabalho no qual se realizava a combinação de 

ambas para a osteoartrite de joelho.  
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 Pudemos observar, na parte dos “Resultados”, que o tratamento combinado de 

Acupuntura com Ventosa não trouxe melhora nos parâmetros medidos pelo WOMAC 

(dor, rigidez e funcionalidade).  Contudo houve melhora estatisticamente significante da 

dor medida pela Escala Visual Analógica (EVA), e foi constatada a redução do consumo 

de analgésicos e/ou anti-inflamatórios por parte dos participantes.  

 

 A análise post-hoc mostrou que a diferença dos valores do EVA principal pós e 

pré-tratamento atingiu o nível de significância pré-estabelecido para este estudo. Essa 

diferença foi identificada entre os grupos A e C (p=0,04) e entre os grupos A e D 

(p=0,002), ou seja, o tratamento com Acupuntura verdadeira, combinado ou não com a 

ventosa, foi superior ao tratamento duplo placebo. 

 

Em relação ao uso dos remédios para dor, cerca de 76% dos indivíduos que 

receberam o tratamento verdadeiro combinado (grupo D) diminuiu a quantidade de 

consumo de drogas, como dipirona, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, cetorolaco, 

codeína, tramadol, ciclobenzaprina e carisoprodol, frente a 40% dos indivíduos do grupo 

controle (grupo A). Diante desse achado, acreditamos que a combinação dos 

tratamentos foi útil na diminuição da intensidade da dor, tendo em vista que tais 

medicações eram tomadas conforme a necessidade.  

 

 Embora o desfecho primário não tenha demonstrado diferença pelos índices das 

três partes do WOMAC, o estudo trouxe informações importantes, como a melhora da 

dor pelo EVA e também a diminuição do uso de medicamentos para dor, que muitas 

vezes ocasionam efeitos adversos, especialmente os anti-inflamatórios.  
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6 CONCLUSÃO 
 
 A combinação da Acupuntura com a Ventosaterapia demonstrou melhora da dor 

(EVA) e redução da quantidade do uso de medicamentos para dor nos pacientes com 

osteoartrite avançada do joelho.  
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7 ANEXOS 
 

7.1 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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7.2 Questionário SF 36 
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7.3  Questionário WOMAC 
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7.4  Aprovação pela Comissão de Ética para análise de projetos de pesquisa 

(CAPPesq)
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