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Resumo 

 

A Acupuntura é uma técnica terapêutica milenar que através da inserção de agulhas e aplicação de 

Moxabustão  se obtém o equilíbrio do QI (Energia Vital) e Xue (Sangue) pelo corpo, podendo ser 

utilizado com outros métodos complementares. O presente estudo pretende realizar com uma 

paciente do sexo feminino de 44 anos, que apresenta o diagnóstico de Capsulite Adesiva, um 

tratamento utilizando o ponto Extra de Acupuntura Dingchuan, bilateral com agulha e Moxa. 

Punção: de 0,5 a 1 cun, oblíquo a 30 graus em direção ao ombro, em 1 sessão de 30 minutos no 

período de 25 dias. A agulha aquecida com a  Moxa (botão)  é “moldada” no cabo de uma agulha 

previamente colocada no ponto de Acupuntura. Ao final espera-se a eficácia do tratamento para 

liberação de movimento e alívio da dor. O objetivo do tratamento é a diminuição da dor, controle e 

redução da reação inflamatória e preservação da mobilidade, melhorando conseqüentemente a sua 

função. 

Palavras-chave: Inflamação, Acupuntura, Ombro, Músculos, Nervos, Fluidos Sinoviais e  

Mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Acupuncture is an ancient therapeutic technique that by inserting needles and applying 

moxibustion is obtained the balance of IQ (Vital energy) and Xue ( Blood ) by the body and can 

be used with other complementary methods. This study intends to conduct with a female patient of 

44 years who has a diagnosis of adhesive capsulitis, treatment using the Extra point Acupuncture 

Dingchuan , bilateral needle and moxa . Stamp: 0.5 to 1 cun , oblique to 30 degrees toward the 

shoulder , in one 30-minute session in the period of 25 days. The heated needle with moxa 

(Button) "wraps " the handle of a needle previously placed on the acupuncture point. At the end it 

is expected efficacy of treatment for release of motion and pain relief. The goal of treatment is to 

decrease pain, control and reduction of inflammation and preservation of mobility, thus improving 

its function. 

Keywords: Inflammation, Acupuncture,  Shoulder, Muscles, Nerves, and Synovial Fluid Mobility 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  A Capsulite Adesiva segundo a Medicina Ocidental 

  

A síndrome que acomete, principalmente em mulheres entre 40 e 50 anos, é caracterizada 

pela inflamação da cápsula articular da articulação do ombro – que possui um tecido mais frouxo, 

permitindo o ombro de realizar todos os seus movimentos. A inflamação também pode afetar 

músculos, nervos e fluidos sinoviais. Nesse caso, a cápsula articular enrijece e diminui de 

tamanho, limitando, assim, a capacidade funcional do ombro. Conhecida popularmente como 

ombro congelado, é uma doença que causa inflamação na cápsula articular do ombro e gera dor 

seguida de limitação dos movimentos do ombro. A causa da Capsulite Adesiva está relacionada à 

fatores genéticos e à reações auto-insones, mas não se conhece exatamente como ela é originada. 

Sabe-se que ela é muito mais freqüente em pacientes com doenças hormonais, como o diabetes e 

as doenças da tireóide (hipo ou hipertireoidismo), mas pode ocorrer em indivíduos sem essas 

alterações. Também pode ocorrer em pacientes que permanecem com o ombro imobilizado por 

período prolongado ou em pacientes com hérnia de disco cervical. A capsulite é considerada uma 

doença auto-limitada, ou seja, que vai curar mesmo sem tratamento. O problema é que essa cura 

pode levar até 2 ou 3 anos e a dor e as limitações podem ser significativas nesse período. 

 

 



1.2 Como ocorre e o que acontece na Capsulite Adesiva? 

A Capsulite Adesiva inicia-se com uma inflamação, mas diferentemente das bursites e 

tendinites, ocorre na cápsula articular, que é o tecido que reveste toda a articulação. Pode existir 

algum "gatilho" para o desenvolvimento da capsulite, como um pequeno trauma ou um esforço 

repetitivo. Mas ela pode ocorrer sem nenhuma causa aparente. 

A Capsulite Adesiva ocorre em 3 diferentes fases, com características diferentes. Quando 

essa inflamação na cápsula ocorre inicia-se a primeira fase da capsulite, que é a fase inflamatória. 

A dor pode ser leve no início, mas em poucos dias ou semanas progride para uma dor muito forte 

e extremamente limitante. Diferentemente das tendinites, bursites e da síndrome do impacto, 

qualquer movimento pode gerar a dor e não apenas os movimentos com os braços para cima. 

Nessa fase o movimento do ombro, apesar de doloroso, pode ainda estar normal. Essa fase 

dolorosa pode durar até 9 meses 

 Em seguida, inicia-se a fase de rigidez ou congelamento, em que há uma perda 

progressiva dos movimentos do ombro. Ainda pode haver dor nessa fase, mas de menor 

intensidade. O indivíduo sente o ombro mais curto, não alcança locais altos que alcançava 

previamente e os movimentos de rotação, não conseguindo colocar a mão nas costas, buscar o 

sinto de segurança do carro ou prender o sutiã. Essa fase de rigidez pode durar até 12 a 18 meses.  

Por último, vem a fase de descongelamento, com uma duração muito variável, em que o 

movimento do ombro melhora progressivamente, com a resolução da doença. Na maioria dos 

casos, pode ocorrer uma perda final de 15-20% dos movimentos. 

 

Gráfico dos sintomas da Capsulite Adesiva de acordo com a fase da doença 

 

 



1.3 Quais as outras doenças que podem causar limitação dos movimentos do ombro? 

 

É importante lembrar que a Capsulite Adesiva não é a única causa de limitação dos movimentos 

dos ombros. Diversas outras doenças podem gerar rigidez do ombro, tais como: 

 

• Artrose do ombro: em geral a dor progride lentamente ao longo dos anos; 

 

• Osteonecrose: mais comum após alguma fratura do úmero proximal ou em pacientes com 

doenças como o lúpus, anemia falciforme ou nos pacientes com triglicérides muito alto.  

 

• Rigidez após cirurgias: cirurgias do ombro podem gerar uma rigidez por diversos motivos.     É 

uma limitação diferente, pois nem sempre é auto-limitada como a Capsulite Adesiva. 

 

• Tendinite calcária: esse tipo de tendinite pode gerar um quadro clínico muito semelhante à 

Capsulite Adesiva. Exames simples como a radiografia podem fazer esse diferencial. 

 

1.4 Como é feito o diagnóstico da Capsulite Adesiva ou ombro congelado? 

 

O diagnóstico é feito tardio em muitos casos. É comum o paciente receber o diagnóstico de 

bursite, tendinite ou síndrome do impacto, mas na verdade estar em uma fase inicial da Capsulite 

Adesiva, pois o sintoma de dor é semelhante à essas doenças. Para o diagnóstico precoce é 

essencial o exame físico, que já pode demonstrar uma perda dos movimentos e uma história 

clínica detalhada, avaliando os principais fatores de risco. Exames de imagem como a radiografia 

(RX) ou ultrassonografia (USG) não vão demonstrar alterações na Capsulite Adesiva, mas podem 

ser úteis para diferenciar de outras causas de rigidez.  

Na presença de um quadro clínico característico e sendo possível afastar as outras causas 

não há necessidade de outros exames. Nos casos duvidosos ou em que se suspeita de outras 

doenças, a ressonância magnética pode ser indicada. É importante ressaltar que mesmo a 

ressonância magnética pode não detectar a capsulite, dependendo da fase da doença, e que outras 

alterações como as tendinites, bursites e lesões dos tendões do manguito rotador podem coexistir 

com a capsulite. 

 

 

 



1.5 Qual é o tratamento para a Capsulite Adesiva ou ombro congelado? 

 

O tratamento é não operatório na imensa maioria dos casos e consegue obter ótimos resultados 

quando bem realizado. Existem diversas opções de tratamento para cada fase da capsulite. Como 

princípios gerais, na fase dolorosa devem ser realizados tratamentos para diminuição da dor e 

inflamação, e na fase de rigidez o tratamento é voltado para o alongamento e ganho de 

movimentação. Um erro comum é a de realizar alongamentos de forte intensidade na fase 

dolorosa, tentativa essa que pode piorar e prolongar essa fase. Dentre as opções de tratamento para 

a fase dolorosa, estão os anti-inflamatórios não hormonais, corticóides (via oral ou injetável), 

Acupuntura, infiltrações intra-articulares com corticóide ou os bloqueios do nervo-

supraescapular. Cada opção tem suas vantagens e riscos e deverá ser individualizada pelo médico. 

 

 

Alongamentos para a Capsulite Adesiva 

 

 

1.6 Como é o tratamento cirúrgico da Capsulite Adesiva ou ombro congelado? 

A cirurgia raramente é necessária nessa doença e na fase aguda inflamatória deve ser 

evitada. Em alguns pacientes, a cirurgia pode ser necessária na fase de rigidez, que pode ser mais 

grave e não apresentar melhora com alongamentos. Recomenda-se no mínimo 3 meses de 

alongamentos antes de partir para a cirurgia. Existem diversos tipos de procedimentos, mas o que 

mais recomendamos é o chamado de liberação artroscópica. Esse procedimento é feito por 

artroscopia, com 2 a 3 orifícios de 0,5 cm no ombro e permite que a cápsula espessada seja 

liberada, com uma melhora imediata dos movimentos. Após esse procedimento é feita uma 

manipulação leve para melhorar a movimentação. Após a cirurgia, o paciente deverá realizar 

alongamentos de forma intensiva, sozinho ou com o auxílio de fisioterapeutas. 



Vale lembrar que o tratamento da rigidez de ombro por outras causas que não a Capsulite Adesiva 

é completamente diferente do descrito nesse artigo. 

 

 

Liberação artroscópica da Capsulite Adesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02   Na Visão da Medicina Chinesa (MC) 

A Síndrome de Obstrução Dolorosa é também denominada Síndrome Bi   

a- Síndrome Bi é o ideograma chinês que significa obstrução. Sendo assim, Síndrome de 

Obstrução Dolorosa indica dor, sensibilidade ou formigamento dos músculos, tendões e juntas, 

devido à invasão externa de Vento, Frio ou Umidade, é provavelmente a mais universal de todas 

as doenças, afetando praticamente todos os indivíduos em algum momento da vida, em todas as 

partes do mundo. Proveniente de exposição a fatores climáticos é provavelmente uma das mais 

antigas aflições da espécie humana. (MACIOCCIA, 1996). 

b- É uma aflição apenas dos Canais, não dos órgãos internos. Corresponde na MC ao quadro 

clínico de dor músculo esquelético crônica. A principal manifestação clínica é a dor, à qual podem 

se associar sensações de peso, de parestesia, impotência funcional de estruturas músculo 

esqueléticas (tendões, músculos, ossos e articulações), assim como aumento de volume articular e 

da temperatura do local. (POLLONI, 2013). 

c- A invasão do fator patogênico exógeno provoca a obstrução da energia e do Sangue (Xue), que 

ocasiona as síndromes dolorosas, intumescimentos e sensação de peso nos membros e nas 

articulações, que se tornam difíceis de estender e flexionar. Este conjunto de sintomas é 

denominado de Síndrome Bi, sendo observada na febre reumática, na artrite e nas nevralgias 

(CHONGHUO, 1993). 

 

As causas das dores no ombro na MC, de modo geral envolvem tanto fatores climáticos, 

como fatores emocionais, excesso de trabalho, etc. Portanto a abordagem deve se sistemática, ou 

seja, compreender o paciente de maneira integral, buscando adequar seu estilo de vida para buscar 

a melhora total do quadro. 

Os agentes etiológicos mais presentes nas Síndromes Bi de ombro são (MACIOCIA, 

1996): 

Frio: Invasão dos Canais do ombro por Frio exterior. Este é o fator etiológico mais comum. O frio 

contrai os músculos e tendões, causando dor e rigidez. O clima chuvoso e úmido pode agravar a 

dor. A invasão de Frio gera estagnação de Qi nos Canais que passam pelo ombro, e se não for 

expelida, esta estagnação se tornará crônica causando dor e predispondo os Canais as futuras 

invasões de Frio, estabelecendo dessa forma um ciclo. 



Excesso de trabalho ou exercício: A superutilização do ombro no esporte ou em uma atividade 

de trabalho causa estagnação de QI  (Energia)  no ombro. 

 

Acidente: Os acidentes leves causam Estagnação de Qi e os graves causam estase local de Sangue 

(Xue). Acidentes ocorridos no passado podem predispor a articulação do ombro (ou qualquer 

outra) a invasão futura de Frio. 

 

Padrões de Desarmonia na Vesícula Biliar (Dan): Pode ocorrer Umidade-Calor na Vesícula 

Biliar (Dan) que afeta os Canais do Intestino Delgado (Xiao Xiang) e da Vesícula Biliar (Dan) que 

têm trajeto relacionado ao ombro, causando dor. 

 

Padrões de desarmonia no Intestino Grosso (Da Chang): O Intestino Grosso (Da Chang)  

estando comprometido pode causar dor ao longo de seu Canal, que tem trajeto que passa pelo 

ombro, refletindo distúrbios internos relacionados à víscera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03  Descrição do ponto Extra de Acupuntura Dingchuan 

a:  Ex-B-1 Dingchuan Alívio da Asma 

Localização: 0,5 cun lateral à margem inferior do processo espinhoso da C VII. 

Como encontrar: Primeiramente deve-se identificar a C VII. Em seguida, medir 0,5 cun para a 

lateral da margem inferior do processo espinhoso da C VII e, nesse ponto, localizar Ex-B-1. 

 

 

Na mesma altura estão situados → VG-14 (Dazhui) (linha mediana) e → ID-15 (Jianzhongshu) (2 

cun lateralmente à linha mediana). 

Punção: De 0,5 a 1 cun, em direção medial. 

 

 

Efeitos/indicações mais importantes 

 Harmoniza o QI do Pulmão (Wei): bronquite obstrutiva crônica, asma aguda. 

 Ponto local para a região da nuca e do ombro: dor no ombro e nas costas, urticária. 

 

Particularidade: Segundo estudos modernos, ponto principal para o tratamento de dificuldade 

respiratória aguda. 

                                                       (Guia Prático de Acupuntura; Claudia Focks, 2008) pagina 530 

 

b: Região Toracolombar. 

Dingchuan (Ex. B 1) 

Localização: 0,5 cun lateral ao ponto Dazhui (VG 14)  

Aplicação: Agulhamento perpendicular com 1 cun de profundidade. 

Indicações: Asma, bronquite, fraqueza dos membros superiores. 

                                                   (Manual Terapêutico de Acupuntura – Tom Sintan Wen – Editor 

Wu Tu Hsing – Editora Manole – 2008 ) Pagina 169 

 

c: Ting-chuan (Ex-49) 

Localização: 0,5 cun lateral ao ponto Dazhui (VG 14)  

Aplicação: Agulhamento perpendicular com 1 cun de profundidade. 

Indicações: Asma, bronquite, fraqueza dos membros superiores. 

 



 

 

 

 

 

 

 



04 APRESENTAÇÃO DO CASO 

A Acupuntura foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1970, como 

método de tratamento e prevenção para diversas doenças, e pelos resultados clínicos alcançados, 

vem se tornando a cada dia, como uma opção de tratamento médico em todo o mundo. 

Trata-se de um estudo do ponto Dingchuan, bilateral com a queixa de ombro congelado,  

(Capsulite Adesiva) Síndrome de Obstrução Dolorosa (bi) no ombro, tratamento realizado em uma 

única paciente, com início dia 26 de Agosto de 2015 a 19 de Setembro de 2015,  Foram realizadas 

25 sessões de tratamento, de uma sessão ao dia de 30 minutos, conforme a disponibilidade da 

paciente. 

 

Caso Clínico 

A.C., sexo feminino, 44 anos, casada, massoterapeuta, com dois filhos. Em janeiro de 2015  

a paciente começou a sentir dor leve no ombro esquerdo, mas continuou com as suas atividades.  

A dor foi aumentando e houve perda progressiva de  mobilidade articular.  Em Março foi 

diagnosticado Ombro Congelado (Capsulite Adesiva) sendo considerado grave.  Desde então 

iniciou tratamento no Hospital Vitória em Santos SP.  

Desde então vinha sofrendo os transtornos causados pela doença e pelos tipos de 

medicamentos ministrados em seu tratamento como: gastrite, melancolia, opressão torácica, 

irritabilidade, dores na região lombar, dores nas juntas, insônia e dor intensa no ombro, 

principalmente à noite. 

 

05 MATERIAIS E MÉTODO 

Foi selecionada uma paciente do sexo feminino, 44 anos, que sofria com dor localizada em 

ombro esquerdo. 

A paciente foi esclarecida sobre a pesquisa e aceitou participar da mesma, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foi escolhido um tratamento de aplicação do ponto EX – B1 (Dingchuan), de forma 

experimental, buscando melhores resultados no tratamento da Capsulite Adesiva. A aplicação do 

ponto será repetido diariamente ao longo de 25 dias, podendo ser prorrogável devido a análise do 

período, esperando-se obter os resultados de melhora significativa dos movimentos do ombro, 

aproximando dos 100% e da melhora da dor até atingir um patamar aceitável. 



Os materiais utilizados foram: 

Agulhas para Acupuntura  Dong Bang 0.25x40mm, filiforme, em aço inoxidável, esterilizada e 

descartável; maca, travesseiro, rolo de posicionamento e cadeira para aplicação das moxas; 

Algodão e álcool 70%. 

Moxa botão -  Dong Yang 

   

 

A primeira avaliação em Medicina Chinesa (MC) ocorreu em 26/08/2015, onde o 

diagnóstico da paciente apresentou um quadro de desarmonia energética de dor intensa no ombro 

esquerdo.  

O ponto de Acupuntura foi selecionado com o objetivo de harmonizar de um modo geral 

os primeiros sintomas apresentados. O ponto utilizado Dingchuan, bilateral com Moxa. Punção: 

de 0,5 a 1 cun, oblíquo a 30 graus em direção ao ombro, em 25 sessões diárias. A agulha aquecida 

com a  Moxa  é “moldada” no cabo de uma agulha previamente colocada no ponto de Acupuntura   

 Com o resultado dessa primeira semana de tratamento, foi obtido uma melhora da dor local  

de 35%, porém com a mobilidade ainda debilitada e retorno da dor após o tratamento de 

fisioterapia. A paciente relatou  desconforto na região do tórax, opressão torácica  

desagradável e foi retirada a aplicação de Moxa. Com o Calor perto do ponto Dazhui 

(VG14) poderia estar aumentando o Yang do próprio ponto que seria de Harmonizar o Qi 

do Pulmão (Wei): bronquite obstrutiva crônica, asma aguda. 

 

 

A segunda avaliação no (MC) ocorreu aos 15 dias, em 09/09/2015, onde o diagnóstico da 

paciente apresentou um quadro satisfatório energético de 70% da dor no local e ganho na 



mobilidade no ombro esquerdo e só um pequeno desconforto após a fisioterapia e a opressão 

torácica  desagradável que a paciente relatava, após a retirada da aplicação de moxa moldada  no 

cabo da agulha,foi desaparecendo e não sente mas nada na região do tórax e a melancolia, a 

irritabilidade,as dores na lombar e insônia não esta mas sendo percebida pela paciente. 

Os resultados da última avaliação após 25 dias da sessão foram a melhora da mobilidade, 

chegando a 70% e da dor em mais 85%, resultados não totalmente satisfatórios pois a paciente 

ainda reclama de um pequeno desconforto após a fisioterapia de dores no local, assim com  dores 

nas juntas em geral. 

 

06 Teste com goniômetro no paciente com cinco tipos de ângulos na articulação do ombro 

        Flexão               Extensão                  Abdução                 Adução              Rotação medial 

    

Movimento       Flexão    0-180°            Extensão 0-45° Abdução 0-180° Adução 0-45° Rotação medial e lateral 

26/08/15 70° 15° 30° 15° 05°         05° 

09/09/15 85° 20° 40° 20° 10°          18° 

19/09/15 130° 35° 82° 31° 15°         42° 

 

 



07 Conclusão 

Da análise dos estudos acima, pode-se afirmar que os distúrbios do ombro congelado 

(Capsulite Adesiva) são influenciados por fatores biomecânicos relacionados ao trabalho, como 

flexão ou abdução dos ombros por tempo prolongado, postura estática ou com carga no membro 

superior. Os estudos evidenciam associação com o estresse, longas jornadas de trabalho, período 

de descanso insatisfatório, traumas emocionais. 

O ponto Dingchuan contribui para diminuir a dor do ombro congelado, em 85% mediante 

o tratamento do ponto, bilateral, Punção: de 0,5 a 1 cun, oblíquo a 30 graus em direção ao ombro, 

em 25 sessões diárias. Considerando a causa, a grande eficácia do tratamento da inflamação do 

ombro acontece com a técnica chinesa que contribuem com o equilíbrio não só a nível muscular, 

como também a nível energético, equilibrando e desbloqueando os Canais de energia. Os Canais 

que atravessam as áreas afetadas, Por tanto o equilíbrio da energia dos Canais energéticos, impede 

o aparecimento das doenças no corpo. Com os estudos feitos foi possível concluir, que a 

Acupuntura tem se mostrado muito eficiente para o tratamento de distúrbios do ombro e dores de 

origem muscular. Além disso, promove analgesia do próprio organismo. Existem muitas terapias 

chinesas que podem ser usadas para tratar esta patologia, mas segundo os estudos do Ponto Extra 

Dingchuan, mostrou ótimos resultados. O trabalho aqui proposto merece maior dedicação e 

pesquisa, por se tratar um tratamento utilizando um ponto Extra que habitualmente é usado em 

alterações respiratórias, mas que neste caso serviu de grande ajuda para a paciente, diminuindo as 

queixas de dor, melhorando a amplitude de movimento do ombro tratado e melhora nas atividades 

diárias da mesma. 
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