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RESUMO 

 

Este trabalho apresentou um estudo de caso com uma paciente que foi submetida a 

uma artroplastia há mais de dez anos. Para isso, iniciaremos um tratamento de Acupuntura 

em que será aplicado o Método de Três Agulhas. A paciente relatou sofrer de algia intensa, 

apresenta edema no membro afetado (joelho direito) e limitações na locomoção, 

comprometendo também o joelho esquerdo. Espera-se, com isso, mostrar os benefícios do 

Método de Três Agulhas, da Medicina Tradicional Chinesa, com a diminuição do quadro 

álgico e do edema, visando à melhora nos movimentos de flexão e extensão do joelho e 

melhora da marcha e que volte a praticar suas atividades laborais domésticas com maior 

desempenho, melhorando, desta forma sua qualidade de vida.  

Palavras chave: acupuntura, artroplastia, algia, agulhas, edema. 



 

 

ABSTRACT 

 

This labor will present a study of case with a patient who underwent arthroplasty 

for more than ten years. For this, we will begin an Acupuncture treatment whereupon the 

Three-Needle Method will be applied. The patient reports severe pain, a injury in the 

affected limb (right knee) and limitations to walk, and also compromising the left knee. It 

is hoped, with it, show the benefits of the Three-Needle Method of Traditional Chinese 

Medicine, with the reduction at the pain and injury, aiming a improving knee flexion and 

extension movements and  a Improvement in walk and returning to practice their domestic 

work activities with greater performance, thus improving their quality of life. 

 

             Key words: acupuncture, arthroplasty, algia, needles, injuty. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresentou  um estudo de caso com uma paciente que foi submetida a 

uma artroplastia há mais de dez anos. A paciente com artroplastia (prótese de joelho)  

relatou sofrer de algia intensa, edema no membro afetado (joelho direito), limitações de 

locomoção, comprometendo também o joelho esquerdo, sofrendo dificuldades gerais na 

realização de atividades cotidianas. Objetivando diminuir as queixas e fazer com que a 

paciente tenha melhor qualidade de vida, será aplicado o Método de Três Agulhas, da 

Medicina Tradicional Chinesa. 

Segundo Silva (2013), o método de Três Agulhas é uma forma de acupuntura que 

utiliza seleções e combinações de pontos de acupuntura unicamente criadas para o 

tratamento de síndromes, doenças e sintomas associados. Cada uma das específicas 

combinações de pontos é composta de apenas três pontos de acupuntura, sejam bilaterais, 

unilaterais ou uma mescla. 

Nesse método, dois ou três pontos de Acupuntura, localizados nas proximidades de 

uma determinada parte do corpo do paciente são combinados em grupos específicos para o 

tratamento de sintomas, doenças ou síndromes direta ou indiretamente relacionadas com a 

região estimulada. 

Como a paciente que receberá o tratamento passou por uma artroplastia no joelho 

direito, faz-se necessário algumas definições acerca do tema. 

O joelho é uma articulação de carga, de grande amplitude de movimento, situada na 

porção central do membro inferior. As superfícies articulares formadas pelos côndilos de 

fêmur, planalto tibial e patela permitem movimentos de rolamento, deslizamento e rotação 

interna e externa. Mantida por estabilizadores estáticos (ligamentos, meniscos e cápsulas) e 

dinâmicos (músculos e tendões), é uma articulação sujeita a um maior número de 

patologias de ordem mecânica.  
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Figura 1 - Anatomia de um joelho normal. 

Fonte: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751 (acesso em 5-11-2016) 

 

Segundo Köberle (1998), a imagem dos ossos obtida através dos raios X, constitui 

o meio mais simples e universal para diagnosticar osteoarticulares. Uma radiografia mostra 

não apenas o osso como um todo, mas detalhe de sua estrutura, como as tabéculas e 

alterações como cistos ou neoformações ósseas, que podem significar tumores  benignos 

ou malignos. Interrupções de tabéculas significam fraturas, podendo atingir apenas parte 

do osso, quando então pode ocorrer afastamento dos fragmentos entre si, constituindo as 

fraturas clássicas. 

 

Figura 2 - (Esquerda) Nesta radiografia de um joelho normal, o espaço entre os ossos indica uma cartilagem saudável (setas). 

(Direita) Esta radiografia de um joelho que ficou arqueado pela artrose mostra perda grave de espaço articular (setas). 

Fonte: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751 (acesso em 5-11-201) 

 

http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751
http://orthoinfo.aaos.org/figures/A00751F05.jpg
http://orthoinfo.aaos.org/figures/A00751F05.jpg
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751
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Dos estudos sobre avaliação ortopédica, observa-se que, na medicina ocidental, 

particularmente o da cirurgia, cerca de 80% dos diagnósticos podem ser feitos baseados 

exclusivamente numa cuidadosa história e num detalhado exame físico. A avaliação do 

sistema musculoesquelético não é difícil. Na realidade, o exame físico ortopédico se inicia 

no momento em que o doente é visto pela primeira vez: constituição corporal, fácies, modo 

de andar ao se aproximar, maneira de se sentar ou mesmo de se deitar para o exame 

(Ferreira, 1998). As imagens obtidas por radiografias ajudam a determinar a extensão dos 

danos e as deformidades no joelho. Eventualmente, exames de sangue ou exames de 

imagem avançados, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários 

para determinar a condição do osso e dos tecidos moles do joelho. 

A causa mais comum de dores crônicas e disfunção do joelho é a artrite. Embora 

haja muitos tipos de artrite, a maior parte das dores no joelho é causada por apenas três 

tipos delas: osteoartrose, artrite reumatoide e artrose pós-traumática. 

Osteoartrose - tipo de artrite causado pelo desgaste relacionado à idade. 

Normalmente ocorre em pessoas com 50 anos de idade ou mais, mas também pode ocorrer 

em pessoas mais jovens. A cartilagem que amortece os ossos do joelho amolece e 

desgasta-se. Passa então a haver atrito entre os ossos, o que causa as dores e a rigidez no 

joelho. 

Artrite reumatóide - doença que causa inflamação e espessamento da membrana 

sinovial que reveste a articulação. Essa inflamação crônica pode lesionar a cartilagem, 

levando a perda de cartilagem, dores e rigidez. A artrite reumatoide é a forma mais comum 

de um grupo de doenças chamado de "artrites inflamatórias". 

Artrose pós-traumática - pode ser a consequência de uma lesão grave do joelho. 

Fraturas dos ossos do joelho, ou rupturas dos ligamentos do joelho podem lesionar a 

cartilagem articular com o tempo, causando dores no joelho e limitando suas funções. 
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Figura 3 - A osteoartrose resulta frequentemente no atrito entre os ossos. Esporões ósseos são uma manifestação comum dessa 

forma de artrite. 

Fonte: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751 (acesso em 5-11-201) 

A artroplastia de joelho (também chamada de prótese de joelho) teria um nome 

mais preciso se fosse chamada de artroplastia "da superfície" do joelho, porque apenas as 

superfícies dos ossos são efetivamente substituídas. 

Há quatro etapas básicas no procedimento de artroplastia do joelho. 

Preparação do osso - as superfícies de cartilagem lesionadas nas extremidades do 

fêmur e da tíbia são retiradas junto com uma pequena porção do osso por baixo delas. 

Posicionamento dos implantes metálicos - a cartilagem e o osso retirados são 

substituídos por componentes metálicos que recriam a superfície da articulação. Essas 

partes metálicas podem ser fixadas no osso por cimentação ou pressão. 

Cobertura da patela - a superfície interna da patela (rótula) é cortada e coberta 

com um disco plástico. Alguns cirurgiões não fazem a cobertura da patela, dependendo do 

caso. 

Inserção de um espaçador - um espaçador de plástico cirúrgico é inserido entre os 

componentes metálicos para criar uma superfície de contato com o menor atrito possível. 

 

Figura 4 -  (Esquerda) Osteoartrose grave. (Direita) Cartilagem desgastada e osso subjacente retirados; fêmur e tíbia cobertos com 

implantes metálicos. Um espaçador plástico foi colocado entre os implantes. O componente patelar não é mostrado para facilitar a 

visualização. 

Fonte: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751 (acesso em 5-11-2016) 

http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00751
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1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Paciente com artroplastia queixa-se de algia intensa, edema no membro afetado 

(joelho direito), limitações de locomoção, comprometendo também o joelho esquerdo, 

sofrendo dificuldades gerais na realização de atividades cotidianas. Espera-se que, com o 

tratamento de Acupuntura, baseado no Método de Três Agulhas, da Medicina Tradicional 

Chinesa, que a paciente melhore sua qualidade de vida.  

 

1.2. HIPÓTESE 

Os benefícios da Técnica das Três Agulhas no tratamento de joelho com 

artroplastia. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo geral 

Melhorar a qualidade de vida da paciente. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Aplicar a Técnica das Três Agulhas. 

Salientar a eficácia da Técnica das Três Agulhas. 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

O Método de Três Agulhas possibilita o alívio da dor, diminuição do inchaço, 

melhora na flexibilidade e consequente melhoria da qualidade de vida da paciente.   

 

2. APRESENTAÇÃO DO CASO 
 

Paciente, do sexo feminino, V.O.A, 72 anos, com artroplastia (prótese de joelho) 

queixa-se de algia intensa, edema no membro afetado (joelho direito), limitações de 
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locomoção, comprometendo também o joelho esquerdo, além de ter dificuldades gerais na 

realização de atividades cotidianas. A artroplastia foi feita há aproximadamente onze anos. 

Inicialmente, a paciente foi avaliada através da verificação e mecanismo da 

qualidade do pulso, das características da língua, cor, saburra, mobilidade e forma, além da 

observação e medição do membro afetado. 

Na escala da analógica dor da medicina tradicional chinesa, graduada de zero a dez, 

em que zero é ausência da dor, de 1 a 3 dor leve, de 4 a 7 dor moderada e de 8 a 10 dor 

severa, a paciente apresentava, no relato subjetivo, dor severa de grau 9. 

 

 

3. TRATAMENTO REALIZADO 
 

Para tratamento da Paciente realizou-se semanalmente duas sessões de Acupuntura, 

sempre nos mesmos horários, utilizado a Técnica das Três Agulhas da Medicina 

Tradicional Chinesa, conforme Filho (2013), que consiste em: 

 Xiyan – extra 

Localização: Um par de pontos nas duas depressões, medial e lateral ao 

ligamento patelar. Localizar os pontos com o joelho em semi-flexão.  

Justificativa: Ação local e experiência clínica. Este para de pontos extras 

apresenta um ótimo efeito terapêutico para a maioria das alterações de joelho, 

principalmente aquelas relacionadas com dores. 

 E34 (Linanqiu) 

Localização: No aspecto anterolateral da coxa, entre o músculo vasto lateral e a 

borda lateral do tendão n músculo reto femoral, 2cm superiores à base da 

patela. 

Justificativa: Ação local e experiência clínica. Ponto Fenda (Xi) do Canal 

Principal do Estômago (Wei) que passa pela região lateral do joelho, 
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removendo estagnações e aliviando dores, possuindo também efeitos de 

relaxamento e fortalecimento dos músculos e tendões do joelho. 

 

 BA10 (Xuehai) 

Localização: No aspecto anteromedial da coxa, na protuberância do músculo 

vasto medial, 2cm superiores à base da patela. 

Justificativa: Ação local e experiência clínica. Ponto que possui uma grande 

influência sobre o Sangue (Xue), como o seu próprio nome indica, Mar de 

Sangue, aliviando a circulação de Sangue (Xue) e removendo possíveis 

estagnações, culminando com o alívio de dores. 

Funções tradicionais: 

o Aliviar a circulação de Qi de Sangue (Xue); 

o Remover estagnações localizadas; 

o Desobstruir os Canais e Colaterais (Jing Luo) da região do joelho; 

o Aliviar o inchaço e dores do joelho; 

o Relaxar e fortalecer os músculos e tendões ao redor do joelho. 

Manipulações das agulhas: 

As agulhas devem ser inseridas nos pontos BA10 (Xuehai) e E34 

(Liangqiu) de maneira oblíqua, com suas pontas direcionadas para o centro 

do joelho, que deve estar em semi-flexão para que a profundidade desejada 

seja atingida de 0,8-1,2 cm. 

Há também a possibilidade do emprego de eletroacupuntura, principalmente nos 

casos agudos, com a finalidade de gerar estímulos mais fortes, muito indicados para casos 

agudos ou de dor. Ou também, pode-se aplicar ventosa na região com a finalidade de 

estimular ainda mais o fluxo de Qi e Sangue (Xue) no local. 
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Indicação principal: 

Dor e dificuldade de movimento no joelho. 

Indicações adicionais:  

Inchaço e inflamação do joelho, artrite do joelho, lesão ligamentar do 

joelho. 
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3.1. Imagens do Tratamento 

 

Imagem 1 – Início do tratamento 46cm 

 

Imagem 2 – Edema 

 

 

Imagem 3 – Tratamento 

 

Imagem 4 – Tratamento 

 

 

Imagem 5 – Tratamento 

 

Imagem 6 – Tratamento 

Fonte: imagens obtidas pela autora durante a evolução e prática da Técnica das Três Agulhas 
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3.2. Imagens pós tratamento 

 

 

Imagem 7 – diminuição do edema 

 

Imagem 8 – término do tratamento 43cm  

 

 

Imagem – 9 término do tratamento 

Fonte: imagens obtidas pela autora durante a evolução e prática da Técnica das Três Agulhas 
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3.3. MATERIAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 

3.3.1. Agulhas de Acupuntura SIZE: 0,25X30; 

3.3.2. Bolas de algodão; 

3.3.3. Álcool 70%; 

3.3.4. Caixa de Materiais Perfuro Cortante Deskarpack. 

 

4. RESULTADOS 

  

Após início do tratamento de Acupuntura, a paciente já relatava melhora parcial de 

suas dores e relatava leveza do membro afetado. No quinto atendimento, com a Técnica 

das Três Agulhas, a paciente relatou diminuição da dor e do edema. No sétimo 

atendimento apresentou melhora na deambulação e diminuição do edema e relatou alívio 

da dor de grau severo para grau moderado, melhorou os movimentos do joelho, já podendo 

caminhar com mais facilidade. 

Ao final do período de tratamento, a paciente relatou grande melhora do quadro 

álgico, passando de dor moderada para dor leve, com a melhora nos movimentos de flexão 

e extensão do joelho afetado pela artroplastia, diminuindo, em consequência, os esforços 

do joelho esquerdo com uma visível melhora da marcha. Voltou a praticar suas atividades 

laborais domésticas com maior desempenho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O Método das Três Agulhas da Medicina Tradicional Chinesa, mostrou-se ser um 

tratamento de Acupuntura adequado para o alívio da dor, diminuição do edema, melhoria 

da locomoção e flexibilidade do joelho. Contribuiu, assim, para a melhora da qualidade de 

vida da paciente. Apesar de continuar o tratamento sob a orientação do médico responsável 

e fazendo sessões de hidroterapia, o controle da dor, só foi mais específico, quando 

associado ao uso da Acupuntura.  

Este estudo de caso demonstrou que a Acupuntura por meio da Técnica das Três 

Agulhas da Medicina Tradicional Chinesa, tem um papel importante no tratamento e 

controle da dor, tendo em vista que apresentou um resultado positivo, na manutenção da 

saúde da paciente, bem como na melhoria da sua capacidade laborativa.  

Em decorrência da Acupuntura, a qualidade de vida da paciente melhorou 

significativamente. A Acupuntura, então, além de tratar a dor, trata também outras 

patologias, já definidas e homologadas pela Organização Mundial de Saúde. 

Este trabalho foi extremamente importante para a minha vida acadêmica, contribuiu 

para o enriquecimento dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e até mesmo 

para o crescimento pessoal.  
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6. ANEXOS 

6.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) 

 Eu, ___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF __________________-___, aluno (a) e devidamente instruído(a) à pesquisa científica 

sobre o tema: ______________________________________________________________,torno-me 

responsável por todos os objetivos legais à conclusão da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança sobre a 

pesquisa, a utilização de materiais devidamente autorizados, a preservação legal voluntário em pesquisa 

humana e todas as diretrizes que levam à conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e com a 

contribuição da instituição de ensino EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me respalda como 

aluno(a). 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e descrita 

a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre arbítrio de 

desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou imprudência e/ou 

imperícia do aluno(a) pesquisador. 

 

Nome do Voluntário:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________.  Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

*Se menor de idade: 

Nome do Responsável: _________________________________________________________________ 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo todos 

os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 

 

________________________________ 

                Aluno Responsável 

 

________________________________ 

         Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Rua Visconde Parnaíba, 2727 - Bresser Mooca - São Paulo - SP - Fone: 0xx11 2605-4188/ 2155-

1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 
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