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Márcio Takinaga 2 

           Pós-graduação em Acupuntura – Ebramec 

Resumo 

 Acupuntura é um procedimento milenar e integra procedimentos da Medicina  Chinesa 

(MC). O estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a entorse de 

tornozelo caracterizada pelo estiramento ou rupturas ligamentares incompletas grau I ou 

completas nos graus II e III, respectivamente, afrouxamento capsular e instabilidade 

articular. As deformações produzidas por um estiramento excessivo dos tecidos ocorrem 

no compartimento lateral da perna, atingindo, principalmente, os músculos fibulares 

curto e longo. Com esse estiramento, podem ocorrer situações como dor, sendo um fator 

limitante no entorse de tornozelo, assim como o processo inflamatório e o acúmulo de 

exudatos no local da lesão, trazendo muita limitação na própria mobilidade. E em todos 

os casos, o tratamento por Moxabustão é baseado em diminuir a dor local minimizando 

o efeito dos exudato no local, diminuindo assim o edema e o processo inflamatório, 

favorecendo a diminuição da dor, mobilidade e assim a recuperação da amplitude de 

movimento. O presente estudo apresenta como forma principal de tratamento o uso da 

Moxabustão, pois se trata de uma maneira menos invasiva, apresentando resultados 

eficientes. Constatou-se que são inúmeras as possibilidades terapêuticas para o 

tratamento da entorse, as quais são dependentes sobre tudo da tipologia da afecção e do 

seu grau de acometimento. Nesse caso à Acupuntura  pode ser uma alternativa para o 

tratamento da entorse, visando harmonizar o desequilibrio energético segundo a 

Medicina Chinesa. 

Palavras chaves: entorse, tornozelo, Acupuntura 
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ABSTRACT 

Acupuncture is an ancient procedure and integrates procedures of  Chinese Medicine 

(CM). The aim of this study was to review the literature on ankle sprain characterized 

by stretching or degree I or complete incomplete ligament ruptures in grades II and III, 

respectively, capsular loosening and joint instability. The deformations produced by 

excessive stretching of the tissues occur in the lateral compartment of the leg, reaching 

mainly the short and long fibular muscles. With this stretching, situations such as pain 

can occur, being a limiting factor in the ankle sprain, as well as the inflammatory 

process and the accumulation of exudates at the injury site, bringing much limitation in 

the own mobility. In all cases, Moxibustion treatment is based on reducing local pain, 

minimizing the effect of exudates on the site, thus reducing edema and inflammation, 

favoring pain reduction, mobility and thus recovery of range of motion. The present 

study presents as main form of treatment the use of Moxibustion, because it is treated in 

a less invasive way, presenting efficient results. It has been found that there are 

numerous therapeutic possibilities for the treatment of sprain, which are dependent on 

everything of the typology of the affection and its degree of affection. In this case 

Acupuncture can be an alternative to the treatment of sprain, aiming to harmonize the 

energy imbalance according to  Chinese Medicine. 

Key words: sprain, ankle, acupuncture 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................05 

2 ANATOMIA................................................................................................................06 

2.1 Anatomia e Biomecânica do Tornozelo e Pé.............................................................06 

2.2 Mecanismo da Lesão.................................................................................................09 

3 ACUPUNTURA..........................................................................................................14 

3.1 Moxabustão...............................................................................................................14 

3.2 Tipos de Moxabustão.................................................................................................17 

4 METODOLOGIA........................................................................................................18 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................18 

6 CONCLUSÃO.............................................................................................................20 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Introdução 

O tornozelo é uma complexa estrutura que envolve várias articulações de 

membros inferiores. A compreensão da sua anatomia funcional e da sua biomecânica é 

o primeiro passo na identificação dos fatores etiológicos da entorse. 

De acordo com Moreira (2008) o reconhecimento do mecanismo lesionado e dos 

fatores de risco, são determinantes para o esclarecimento diagnóstico, tratamento 

apropriado, e para a implementação de medidas preventivas, sabendo-se que o 

complexo ligamentar lateral é o mais frequentemente atingido. 

Entretanto, vários estudos mostram uma “simples” entorse de tornozelo 

frequentemente está associada a lesões ligamentares. O diagnóstico exato da lesão tem 

grande importância na orientação do tratamento a ser instituído, que dependerá, entre 

outras coisas, da gravidade da lesão, do número de ligamentos lesados, da presença de 

instabilidade, da atividade do paciente e de suas necessidades funcionais (VOLPON, 

1998).  

O entorse pode estar associado a uma lesão parcial ou completa dos ligamentos, 

bem como a uma lesão da cápsula articular, membrana sinovial, cartilagem articular, 

etc. Frequentemente acontece no traumatismo indireto em inversão e planti-flexão, 

comprometendo o ligamento fibular (lig. Fibutalar anterior, fibutalar posterior e 

fibulocalcaneano), que, por sua vez, pode resultar em lesão do tipo estável ou instável 

(ruptura total dos três componentes do ligamento fibular). 

O diagnóstico clinico é obtido através de avaliação clinica, observando assim 

sinais e sintomas como: edema, dor, hematoma, tumefação e o exame radiográfico. 

Pode ser necessário para diferenciar uma entorse simples de uma fratura não desviada 

de fíbula e se a estabilidade do tornozelo é duvidosa, está indicada radiografia sob 

estresse sob anestesia local ou geral para excluir uma ruptura do ligamento lateral. 

Segundo Pacheco (2005), a entorse é considerada a lesão de maior ocorrência na 

articulação do tornozelo. 

Moxabustão é uma técnica terapêutica milenar da Medicina Tradicional Chinesa 

que trata e previne doenças, através da aplicação de calor vindo da queima de uma 

planta a Artemísia em pontos ou em certos locais do corpo humano. 

Conforme IRAKAWA (2013) baseia-se nos mesmos princípios e conhecimento 

do Canal de energia trabalhados na Acupuntura. Acredita-se que seja anterior a esta, 
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sendo utilizada, principalmente onde há falha da Acupuntura ou esta é contra indicada, 

como em idosos, pessoas debilitadas e em crianças, mas nunca utilizadas em doenças 

agudas. 

A pesquisa consiste de uma revisão de literatura que buscou enfatizar a anatomia 

do complexo tornozelo e a Moxabustão como medida de tratamento para diminuição de 

edema e disfunções causada pela entorse de tornozelo, pois atualmente há poucos 

trabalhos mostrando a utilização da mesma no tratamento da entorse de tornozelo. 

 

2. Anatomia 

2.1 Anatomia e Biomecânica do Tornozelo e Pé   

O complexo tornozelo-pé: estruturas anatômicas muito complexas que consiste 

de 28 ossos irregularmente moldados, 34 articulações sendo 30 classificadas como 

articulações sinoviais, mais de 100 ligamentos e 30 músculos agindo no seguimento.  O 

complexo tornozelo-pé pode fornecer outras funções, como: controle e estabilização da 

perna sobre o pé plantado, elevação do pé, como ficar nas pontas dos pés, subir e saltar: 

amortecimento de choques ao andar, correr ou aterrissar em um salto. (RUSSO, 2003). 

 O tarso (tornozelo) é a região proximal do pé e é formado por sete ossos 

társicos. Entre eles estão o tálus (=osso do tonozelo) e o calcâneo (=calcanhar), 

localizados na parte posterior do pé.O calcâneo é o maior e mais forte osso társico. Os 

ossos tarsicos anteriores são o cubóide (=em forma de cubo) o navicular (=semelhante a 

um pequeno barco) três ossos cuneiformes (=em forma de cunha), chamados de 

primeiro (medial), segundo (intermédio) e terceiro (lateral) cuneiformes. As articulações 

entre os ossos társicos são chamadas de articulações intertársicas. O tálus, o mais 

superior dos ossos társicos, é o único osso do pé que se articula com a tíbia e a fíbula. 

Ele se articula, pelo lado medial, com o maléolo medial da tíbia  e, pelo lado lateral, 

com maléolo lateral da fíbula. Essas articulações formam a articulação talocrural (do 

tornozelo). Durante a marcha, o tálus transmite, aproximadamente, metade do peso do 

corpo para o calcâneo. O restante é transmitido para os outros ossos társicos. Os ossos 

do pé são dispostos de tal forma que há a formação de dois arcos. Os arcos permitem 

que o pé suporte o peso do corporal, entre os tecidos moles e rígidos do pé, geram a 

alavanca necessária para a marcha. Os arcos não são rígidos; eles são distendidos 

quando se aplica peso e voltam à posição inicial quando o peso é retirado, ajudando 



7 
 

assim a suportar impactos. Normalmente, os arcos estão completamente formados 

quando a criança atinge a idade de 12 ou 13 anos.  

De acordo com quem afirma Tortora (2002), os ossos que compõe os arcos são 

mantidos em suas posições pela ação de ligamentos e tendões. Se estão enfraquecidos, a 

altura da parte medial do arco longitudinal pode diminuir ou “cair”. 

O pé humano constitui a base de apoio e propulsão para a marcha, sendo 

considerado um amortecedor dinâmico capaz de suportar, sem lesões, as cargas 

fisiológicas nele impostas. Esta capacidade se deve ao arranjo anatômico dos ossos, 

ligamentos e músculos, e dinamicamente, a adequada cinemática das diferentes 

articulações. Os movimentos dos pés são responsáveis pela absorção dos impactos, 

manutenção do equilíbrio e distribuição das forças. (VIANNA, 2006). 

A tíbia e a fíbula formam a estrutura esquelética da perna. Esses dois ossos são 

mantidos juntos por uma membrana interóssea ao longo do corpo dos ossos, por 

ligamentos tibiofibulares anteriores e póstero-inferiores fortes que mantêm a articulação 

tibiofibular distal unida e por uma cápsula forte que envolve a articulação tibiofibular 

proximal. Esses ossos não rodam em torno um do outro como fazem o rádio e a ulna no 

membro superior, mais há um leve movimento entre os dois que permite maior 

movimento das articulações do tornozelo. Assim como outra articulação sinovial, o 

tornozelo possui uma cápsula articular, que recobre a articulação, com intuito de 

proteção e melhor agregação de vários componentes da articulação. Esta mesma cápsula 

está intimamente ligada a vários ligamentos (figura 1 e 2). Os dois principais grupos 

podem ser separadamente classificados em mediais e laterais. (RUSSO,  2003). 

De acordo com Whiting (1998), os ossos do pé se distribuem de maneira a 

formar dois arcos primários: o arco longitudinal, que vai do calcâneo até as 

extremidades distais dos metatarsos, e o arco transverso, que se estende de um lado para 

o outro através do pé. O arco longitudinal é dividido em uma porção medial que inclui o 

calcâneo, o talo, a navicular, três cuneiformes e os três metatarsos mais mediais. A 

porção medial é muito mais achatada e entra em contato com o solo ao ser adotado a 

postura ereta. O arco transverso é formado pelo cubóide, pelos cuneiformes e bases dos 

metatarsos. Durante a sustentação do peso corporal, os arcos são comprimidos para 

absorver e distribuir a carga. A integridade dos arcos e sua capacidade de absorver as 

cargas são mantidas pelas articulações firmemente encaixadas entre os ossos do pé, pela 

ação da musculatura intrínseca do pé, pela força dos ligamentos plantares e pela 

aponeurose plantar (fáscia plantar). 
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Os músculos que atuam nesta articulação tem relação origem - inserção com a 

perna e o pé, com exceção do gastrocnêmio, que tem ligações com o fêmur, sendo um 

músculo biarticular. Existem três grupos musculares a serem destacados do tornozelo: 

anterior, lateral e posterior. O grupo anterior consta dos músculos: tibial anterior, 

extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos.   

O grupo lateral consta dos músculos: fibular longo, fibular curto. O grupo 

posterior consta dos músculos: tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do 

hálux. (RUSSO, 2003). 

Os movimentos do pé e tornozelo ocorrem pela combinação das articulações 

talocrural, subtalar e transversa do tarso. A junção do tálus com o calcâneo forma a 

articulação subtalar, enquanto que a articulação transversa do tarso é formada pela união 

do calcâneo com o cubóide e do tálus com o navicular (PERRIN, 2008). 

 

 

 

Figura 1 – Vista medial do tornozelo 

http://brazilphysiotherapy.blogspot.com.br/2011/07/entorse-de-tornozelo.html 

 

 

 

http://brazilphysiotherapy.blogspot.com.br/2011/07/entorse-de-tornozelo.html
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Figura 2 – Vista lateral do tornozelo 

Fonte: http://brazilphysiotherapy.blogspot.com.br/2011/07/entorse-de-tornozelo.html 

 

2.2 Mecanismo da Lesão 

O mecanismo de trauma mais comum nas lesões de entorses de tornozelos é a 

chamada entorse por inversão, que apesar do nome, consiste de mais de dois 

movimentos no mecanismo de lesão, a flexão plantar e a supinação e obviamente a 

inversão.  Com menos frequência mais com maior gravidade temos outro tipo, a entorse 

por eversão que é a combinação dos movimentos de dorsiflexão, pronação e eversão. 

(RUSSO, 2003). 

Como resultado de sua instabilidade anatômica relativa e de sua função de apoio, 

a articulação do tornozelo é lesionada com frequência. A articulação do tornozelo é 

formada pela participação da tíbia, da fíbula e do talo. O corpo talar possui um formato 

de cunha, com sua porção anterior sendo mais larga que sua porção posterior. Essa 

irregularidade contribui diretamente para a estabilidade posicional da articulação. Na 

dorsiflexão, a parte mais larga se encaixa como uma cunha entre os maléolos, 

proporcionando estabilidade à articulação. A porção estreita do talo, porém, se 

movimenta entre os maléolos em flexão plantar, permite a translação e a inclinação do 

talo e resulta em instabilidade lateral. (WHITING, 1998). 

http://brazilphysiotherapy.blogspot.com.br/2011/07/entorse-de-tornozelo.html


10 
 

A maior incidência de lesões na face lateral do tornozelo ocorre devido ao fato 

desta região possuir ligamentos menos fortes e espessos quando comparados aos 

ligamentos da região medial. Um outro fato que proporciona uma maior incidência do 

mecanismo de inversão deve-se ao posicionamento anatômico do maléolo tibial e do 

maléolo fibular. A fíbula está mais distal em relação à tíbia na articulação talocrural e 

com isso, a fíbula limita a eversão.  

Por sua vez, a tíbia (maléolo tibial) é mais curta e não limita a inversão, fato que 

favorece o mecanismo da lesão em inversão Mecanismo de lesão é um movimento da 

tíbia para os lados, para trás, para frente ou girando enquanto o pé está firmemente fixo 

na superfície. Pisar em um buraco, pisar fora do meio fio, ou perder o equilíbrio 

calçando saltos altos são os outros exemplos de como o tornozelo pode sofrer uma 

entorse. Os fatores determinantes na lesão do tornozelo, como na maioria das lesões, são 

a posição da articulação por ocasião da lesão; a magnitude, a direção e a velocidade das 

forças aplicadas; a resistência proporcionada pelas estruturas articulares, (SILVA 

Leandro de Almeida, 2007). 

 

De acordo com Pacheco (2005), a intensidade do trauma as entorses de tornozelo 

podem ser classificadas em: 

a) Grau I ou leve: A integridade de quase todas as fibras ligamentares é mantida. 

Encontra-se pequena reação vasomotora, caracterizada, geralmente, pelo edema. Há 

presença de dor leve na fase aguda. 

b) Grau II ou moderado: Há presença de hematoma e edema de maior dimensão, 

devido a uma maior lesão vascular. Pelo teste de gaveta anterior, verifica-se pequena 

instabilidade quando a articulação é submetida ao exame sob estresse. Existe presença 

de quadro álgico e inflamatório maior que no grau I, e, desta maneira, o apoio e a 

marcha são dificultados, retornando somente após a regressão desses sintomas. Nesse 

grau ocorre ruptura parcial dos ligamentos. 

c) Grau III ou grave: Apresenta-se com dor intensa, há grande área de ruptura de vasos 

mostrando edema importante, hematoma de grande extensão e ainda, tumefação na 

articulação do tornozelo. Ocorre instabilidade radiológica por estresse de grande 

abertura, e pode haver avulsões ósseas. 

Conforme o mesmo autor, esta lesão (entorse de tornozelo) caracteriza-se pelo 

estiramento ou ruptura de vários tecidos, rupturas ligamentares incompletas ou 

completas nos graus II e III, respectivamente, afrouxamento capsular e instabilidade 

articular. As deformações produzidas por um estiramento excessivo dos tecidos ocorrem 
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no compartimento lateral da perna, atingindo, principalmente, os músculos fibulares 

curto e longo. Com esse estiramento, podem ocorrer situações como alteração da 

capacidade proprioceptiva pela lesão e pela instabilidade articular.  

Segundo Moreira (2008), as estruturas mais susceptíveis são os ligamentos 

estabilizadores laterais.  

 

O protótipo lesional de uma entorse externa da tíbio-társica ocorre após uma 

queda em desequilíbrio, ou sobre um corpo irregular, com inversão da TT em 

flexão plantar do pé, afetando primeiramente o ligamento 

peroneoastragaliano anterior (PAA), e seguidamente o ligamento 

peroneocalcaneo (PC) que atua com limitador secundário, raras vezes é 

atingindo o ligamento peroneoastragaliano posterior (PAP). Quando a 

magnitude do impacto traumático vence a barreira ligamentar, atinge 

posteriormente as estruturas músculo-tendinosas, especificamente os tendões 

peroneais nas entorses externas. As entorses internas resultam geralmente de 

um movimento em eversão ou valgo puro, sendo mais raras, dada a estrutura 

morfofuncional do ligamento deltóide. 

 

O protótipo lesional de uma entorse externa da tíbio-társica ocorre após uma 

queda em desequilíbrio, ou sobre um corpo irregular, com inversão da TT em flexão 

plantar do pé, afetando primeiramente o ligamento peroneoastragaliano anterior (PAA), 

e seguidamente o ligamento peroneocalcaneo (PC) que atua com limitador secundário, 

raras vezes é atingindo o ligamento peroneoastragaliano posterior (PAP). Quando a 

magnitude do impacto traumático vence a barreira ligamentar, atinge posteriormente as 

estruturas músculo-tendinosas, especificamente os tendões peroneais nas entorses 

externas. As entorses internas resultam geralmente de um movimento em eversão ou 

valgo puro, sendo mais raras, dada a estrutura morfofuncional do ligamento deltóide.  

Os movimentos articulares envolvidos comumente nas lesões do tornozelo-pé 

são desencadeados ao caminhar sobre superfícies irregulares, pisar em buracos, rodar o 

tornozelo durante uma Manobra de corte ou aterrar sobre o pé de outro jogador ao 

descer de um salto nos eventos desportivos. As lesões resultantes variam de fratura-

luxação a dano ligamentar (entorse). Na maioria dos primeiro por causa de sua 

orientação no momento de suportara carga e sua fraqueza inerente. O ligamento 

calcaneofibular é o próximo a ser lesado, seguido pela falha rara do ligamento 

talofibular posterior, (WHITING, 1998). 
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Figura 3 – Mecanismo de lesão da entorse de tornozelo em inversão e flexão plantar 

Fonte: http://www.msd-brazil.com 

De acordo com Prentice (2007), os principais objetivos na fase inicial da 

reabilitação do tornozelo são: reduzir o edema, a hemorragia e a dor, além de proteger o 

ligamento já em recuperação. A exemplo de todas as lesões musculoesqueléticas 

agudas, os esforços de tratamento inicial devem ser direcionados para limitar o edema. 

Isso talvez seja mais real nas entorses do tornozelo de que em qualquer outra lesão. O 

controle do edema inicial é a medida mais importante a ser adotada durante todo o 

processo de reabilitação. O controle inicial inclui gelo, compressão, elevação, repouso e 

proteção. 

 

Visão oriental da retenção de líquidos 

 

Dito por MACIOCIA (2007), Jin Ye é o termo utilizado em chinês para 

descrever fluidos corpóreos. Jin significa "umidade", "saliva", é Yang, puro, claro, 

umedece a pele e os músculos. Já o Ye significa "fluido", "liquido" é Yin é material, 

turvo, denso, pouco puro. Lubrifica e nutrem os Zang Fu, ossos e articulações, cérebro e 

órgãos dos sentidos. 

Segundo ROSS (2009), os fluidos corpóreos tem relação direta com todos os 

órgãos internos para sua efetiva funcionalidade. Desde o Baço (Pi) que faz a 

transformação e transporte, Pulmão (Fei) regula a Passagem das Águas difundindo os 

líquidos, os Rim (Shen) transformam, separam e excretam, a bexiga( Panggang) excreta, 

o Triplo Aquecedor (Sanjiao) transforma, transporta e excreta. 
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MACIOCIA (2007) diz que os Fluídos Corpóreos origina-se dos alimentos e 

líquidos e são transformados e separados pelo Baço (Pi). A partir daí, ocorre um 

processo de transporte destes fluidos onde a parte "impura" é transportada para o 

Intestino Delgado (Xiaochang), passando por outro processo de separação, e a parte 

"pura" vai para a Bexiga (Pangguang) e a "impura" para o Intestino Grosso (Dachang) 

para ser eliminado em forma de fezes. Já a parte "pura" dos líquidos que foram 

transportados para a Bexiga (Pangguang) é novamente separada onde a parte "pura" 

desse novo processo se manifesta para o exterior em forma de suor e a "impura" desce 

pelo canal da Bexiga  (Pangguang) para ser eliminado em forma de urina. 

Citado por AUTEROCHE et al. (1992), a função dos Jin Ye é de lubrificar e 

nutrir os Zang Fu, a ação dos Jin é mais externo e do Ye é mais interno, constituir o 

Xue, enriquecer a Medula Óssea e o Cérebro, manter a harmonia entre Yin e Yang e a 

temperatura corporal. 

Conforme MACIOCIA (2007), na visão Oriental existem dois tipos de edemas: 

 Edema de Água: é quando os fluidos não passam pelo processo de transformação e 

transporte adequado para serem eliminados ficando depositados entre pele e músculos. 

Isso indica uma deficiência de Yang que é o tipo mais comum de edemas; 

Edema de Qi: quando ocorre a estagnação de Qi ou de umidade. Podendo então ocorrer 

retenção de umidade nos músculos associando-se ao frio ou calor. 

Segundo AUTEROCHE et al. (1992) existem causas externas e internas:  

a) Fatores Externos Causadores de Edemas: O vento perverso ataca o pulmão (Fei) 

dificultando a ação de difusão e descida, assim se a difusão não for boa, a pele não se 

abre adequadamente e a transpiração não ocorre para o exterior e caso a descida for mal, 

o Qi não transporta a circulação na Via das Águas até a Bexiga (Pangguang) ocorrendo 

então um extravasamento de líquidos entre carne e pele, causando edemas. Se ficar 

exposto a umidade, chuva, contato direto com água também favorece a penetração de 

umidade no corpo, pois o Baço (Pi) bloqueia suas funções, não conseguindo manter a 

subida do puro e a descida do impuro, onde a água se espelha ocasionando edemas.  

b) Fatores Internos Causadores de Edemas:  Ainda AUTEROCHE et al. (1992) diz que 

se há uma ingesta de alimentos desregrada, excesso de trabalho ocasionando fadiga, 

significa que o Baço (Pi) está enfraquecendo a cada dia e os Jin Ye já não circulam de 

forma harmoniosa pelo corpo dificultando a subida para o Aquecedor Superior e a água 

se acumula no Aquecedor Médio, então o Yang do Baço (Pi) perde força. Ocorre um 
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descontrole de água surgindo o edema. As fadigas mentais causam a diminuição do Qi 

dos Rim, onde perde o controle da abertura fechamento da Bexiga ( Pangguang), 

ocorrendo estagnação de água e edemas. 

Conforme MACIOCIA (2007), a principal função do Baço (Pi) é a 

transformação e transporte de alimentos e fluídos, e quando há uma deficiência no Baço 

(Pi) esse mecanismo falha, não suprindo as necessidades do corpo trazendo desarmonia. 

Fatores que interferem neste processo podem ser classificados também por tensão 

emocional, cansaço, fadiga, excesso de trabalho, má alimentação, preocupação, que 

prejudica principalmente o Pulmão (Fei), pois assim o Qi fica estagnado e afeta o Baço 

(Pi). Segundo ROSS (2009), a deficiência do Qi do Baço (Pi) ocorre uma fraqueza no 

sistema digestivo ocasionando uma fraqueza de modo geral nas energias (Qi), Líquidos 

Corpóreos (Jing Ye) e de Sangue (Xue). Os sintomas são bem parecidos com a 

deficiência do Yang do Baço (Pi): perda de apetite, fezes soltas, fraqueza geral, 

distensão e dores abdominais, edemas. 

 

3. Acupuntura  

3.1 Moxabustão 

A Acupuntura está inserida no conjunto de técnicas relativas à Medicina  

Chinesa (MC), que busca compreender e tratar as doenças a partir de uma visão 

integradora entre o corpo e a mente. A primeira informação sobre a técnica veio através 

de uma coleção de manuscritos chineses do século XVIII a.c. - O Nei Jing (Nei Ching), 

comumente conhecido como o tratado do imperador amarelo, uma figura mitológica que 

conversa com os seus médicos, revelando os dogmas da Medicina Chinesa. Diante disso 

a Acupuntura é um procedimento milenar e integra ao procedimento da Medicina  

Chinesa (MC) (AUTEROCHE, 1996).  A Acupuntura é um termo derivado do Latim 

cus e punctura e originalmente significava puncturar  algumas parte do corpo em 

pontos específicos por agulhas. A palavra puncturar que tem como variação “punturar” 

é definida como picada ou ferimento feito com punção ou objeto semelhante. Punção é 

um ato ou efeito de puncionar (FERREIRA, 2004). Tradicionalmente, acupuntura com 

agulhas é realizada de forma manual ou com auxilio de um mandril (um guia) que 

auxilia no direcionamento e aplicação da agulha. Quando a agulha é aplicada 

corretamente no ponto de Acupuntura (acuponto), de modo geral o paciente relata 

alguma sensação que é característica de cada um e é denominada de De-Qi 
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(YAMAMURA 2004).   

Conforme Maciocia e Yamamura (1996;2004), a justificativa pra o uso das 

técnicas de Acupuntura está relacionada com o fato que o acupontos correspondem a 

regiões de acesso no trajeto externo nos canais energéticos dos Órgãos (Zang) e 

Vísceras (Fu), localizados internamente. Existem doze Canais relacionados a cada 

Órgãos (Zang) e Vísceras (Fu) e oito Canais chamados de maravilhosos sendo que desse 

últimos, o Governador e o Concepção apresentam seu próprio acupontos. Segundo a 

Medicina Chinesa, a energia e responsável pela fisiologia e o metabolismo celular é 

denominada de Qi, que percorre esses canais ao longo do dia. O Qi pode se manifestar 

de varias formas e cada Órgãos (Zang) e Vísceras (Fu) também, tem o Qi próprio. 

Agentes externos (fatores patogênicos externos como o frio, calor, vento secura e 

umidade), podem causar desarmonia energética e comprometer a função de um Órgãos 

(Zang) e Vísceras (Fu) , desequilibrando Qi, para o surgimento de uma desarmonia 

energética. Da mesmo forma, fatores internos como emoções em desequilíbrio (medo, 

alegria, tristeza, raiva e ansiedade), seja excesso, seja em deficiência, podem acarretar 

uma desarmonia energética que poderá se manifestar em um determinado tecido, como 

a pele. Os Órgãos (Zang) e Vísceras (Fu) tem associação com movimento ou elemento 

como mostrado no Quadro 1.1 a seguir e se relacionam com os nossos sentidos e se 

manifestam em tecidos específicos. Os procedimentos de acupuntura poderão ser úteis 

em todas as condições que visem reestabelecer o equilíbrio energético do paciente 

(AUTEROCHE, 1996).   

   

Movimento 

Ou 

Elemento 

Órgãos (Zang) e 

Vísceras (Fu) 

Sentido Tecidos de 

Manifestação 

Terra Estomago e 

Baço 

Boca/Paladar Músculo e 

Lábios 

Metal Pulmão e 

Intestino Grosso 

Nariz/Olfato Pele e Pelos do 

Corpo 

Água Rim e Bexiga Ouvido/Audição Cabelo e 

Ossos 

Madeira Fígado e 

Vesícula Biliar 

Olhos/Visão Tendões e 

Unhas 

 

Fogo Coração e 

Intestino Delgado 

Fala Vasos sanguíneos 

e Face 
 

Fonte: Adaptado de Maciocia 1996 e Yamamura, 2004  
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Quadro 1.1: Órgãos (Zang) e Vísceras (Fu), relações com movimentos ou elementos, sentidos envolvidos 

e tecidos de manifestações. 

 

De acordo com Aguiar et al., (2003), Acupuntura é um sistema profilático, 

diagnóstico e terapêutico fundamentado na teoria e prática da circulação energética e 

suas conseqüências/relações com seres vivos. Através da polaridade (Yin/Yang) e os 

cinco movimentos; o método terapêutico visa à regulação e equilíbrio dos organismos 

vivos através da estimulação de pontos específicos situados nos canais de energia.   

Para Schoen (1993), Acupuntura visa à terapia e cura das enfermidades pela 

aplicação de estímulos através da pele, com a inserção de agulhas em pontos específicos 

chamados Acupontos. Trata-se também de uma terapia reflexa, em que o estímulo de 

uma área age sobre outra(s). Para este fim, utiliza, principalmente, o estímulo 

nociceptivo. Acupuntura não causa apenas um efeito analgésico; ela provoca múltiplas 

respostas biológicas. Segundo França et.al., (2006) a Acupuntura além de promover a 

preparação das diversas estruturas do corpo através da melhora da oxigenação tissular, 

aumento o aporte sanguíneo, efeito analgésico e mio-relaxante, otimiza o estado 

emocional do paciente favorecendo um melhor desempenho na mobilidade articular. 

 Segundo Zhao et al., (2005), provavelmente os sinais mecânicos originados no 

ponto de Acupuntura induzem efeitos como: expressão de genes, síntese de proteínas e 

alterações na matriz extracelular. Essas alterações em torno da agulha podem influir nas 

outras estruturas compartilhadas pela matriz do tecido conectivo como: aferentes 

sensitivos, fibroblastos, células imunológicas e vasculares. Para ativar os nociceptores 

são necessários estímulos de tração ou distorção, frio-calor e substâncias químicas 

liberadas a partir da lesão tecidual, tais como: prostaglandinas, leucotrienos, ácido 

aracdônico, bradicininas, íons H+, histaminas e substância P (RAJ, 1996). Para a 

Acupuntura, uma das grandes vantagens consiste no fato de ser uma terapia 

relativamente segura. Mesmo se aplicado um tratamento inadequado, na maioria dos 

casos, o próprio organismo se reequilibra em poucos dias. Isto não quer dizer, 

entretanto, que não possa originar efeitos maléficos causados pelo tratamento 

inadequado (MACIOCIA, 1996). 

Proveniente da Medicina Chinesa, a Moxabustão é uma técnica terapêutica 

milenar que trata e previne doenças, através da aplicação de calor vindo da queima de 

uma planta - a artemísia - em pontos ou em certos locais do corpo humano. 

Conforme IRAKAWA (2013), baseia-se nos mesmos princípios e conhecimento 

dos Canais de energia trabalhados na Acupuntura. Acredita-se que seja anterior a esta, 
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sendo utilizada, principalmente onde há falha da Acupuntura ou esta é contra indicada, 

como em idosos, pessoas debilitadas e em crianças, mas nunca utilizadas em doenças 

agudas. 

A Artemísia Vulgaris e Artemísia Sinensis, são as plantas mais utilizadas para 

confecção da Moxa. São plantas vivazes, perenes, com cheiro penetrante, sabor picante 

e amargo e de natureza quente. Suas hastes são cobertas parcialmente por uma penugem 

clara. São herbáceas de mais ou menos um metro de altura, folhas fendidas e numerosas 

flores brancas, florescendo em outubro. São comuns na França e na China, porém por 

serem muito resistentes, encontram-se disseminadas por todo o mundo. De acordo com 

a tradição, durante o seu período, cinco dias do quinto mês lunar, na festa de Duan 

Yang, é feita a colheita. Suas folhas são lavadas, secas, trituradas e peneiradas, até 

transformarem-se a uma massa uniforme, semelhante a uma lã vegetal. Também pode 

ser misturada com outras ervas como canela, pimenta, gengibre, etc. Tem em sua 

composição santonina que é inseticida e helmíntico. 

 

3.2 Tipos de Moxabustão  

 

Existem várias formas de se aplicar a Moxabustão, por exemplo: Moxabustão 

direta cicatrizante; Moxabustão direta não cicatrizante; Moxabustão indireta com 

gengibre; Moxabustão indireta sobre alho; Moxabustão indireta sobre sal; Moxabustão 

indireta com pasta de aconite; Moxabustão com bastão; Moxabustão indireta com 

agulha quente; Moxabustão indireta com caixa; Moxabustão indireta com cachimbo; 

Moxabustão indireta adesiva e Moxa elétrica. 

Indicações: Remove bloqueios de energia que obstruem o fluxo pelos canais, 

eliminando a umidade e o frio que promovem disfunções no organismo; Aquece o Qi e 

Xue favorecendo sua circulação; Tonifica Yang; Doenças degenerativas; Lombalgias 

por frio; Profilaxia de doenças e promoção de saúde. 

Contra Indicações: Síndromes de plenitude de calor; Febre alta, tanto devido a fatores 

exógenos, quanto a deficiência de Yin; Hipertensão arterial (contra indicação relativa, 

pois alguns Acupontos como o E36 (Zusanli) e o E40 (Fenglong) possuem um efeito 

regulador tanto para hipotensão como para a  hipertensão arterial); Pacientes diabéticos 

com pele sensível; Regiões como rosto e mamas por fatores estéticos; Sobre grandes 

vasos sanguíneos; Região inferior do abdômen ou na região sacral de gestantes; Nas 

grandes debilidades, pois movimentam o Qi geral e podem provocar reações violentas; 
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Pessoas alcoolizadas; Pulso rápido; Na região do coração; Durante ataque de ira ou 

histeria; Doenças por deficiência de Yin como hemoptise, cefaleia por hiperatividade do 

fígado (Gan); Logo após as refeições ou em jejum ou com fraqueza e mal estar. 

 

4. Metodologia 

 

Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicos online 

(SCIELO) e no site de acesso livre e gratuito google, utilizando-se como descritores as 

seguintes palavras-chave: Entorse, tornozelo, Acupuntura. A listagem obtida foi 

checada para verificação da existência e disponibilização da publicação de forma livre e 

gratuita, a fim de poder recuperar as mesmas. Além disso, foram pesquisados livros e 

artigos em periódicos científicos. Após o levantamento bibliográfico as informações 

obtidas foram agrupadas, organizados e discutidas no período de março de 2015 a 

Novembro 2016.  

 

5. Resultados e Discussão  

 

IRAKAWA (2013) baseia-se nos mesmos princípios e conhecimento dos Canais 

de energia trabalhados na Acupuntura. Acredita-se que seja anterior a esta, sendo 

utilizada, principalmente onde há falha da Acupuntura ou esta é contra indicada, como 

em idosos, pessoas debilitadas e em crianças, mas nunca utilizadas em doenças aguda.  

O livro Ling Shu, obra base da Acupuntura, diz: “quando o sangue nos vasos torna-se 

estagnante ou fica bloqueado, deve ser tratado somente pelo fogo”.                                                                                 

A Acupuntura é um tratamento usado pelas suas características de não ter efeito 

colateral e acelerar a recuperação mesmo de lesões recentes, e quanto mais recente 

o problema, mais rapidamente ele poderá ser resolvido.                                                                                                           

Proveniente da Medicina Chinesa, a Moxabustão é uma técnica que assim como a 

Acupuntura, utiliza os Canais de energia para fins terapêuticos, onde  o frio, vento e 

umidade são grandes causadores de doenças. Assim como na Acupuntura, a 

Moxabustão é capaz de promover o equilíbrio do corpo (homeostase), pois desobstrui os 

bloqueios de energia, porém, ao invés de agulhas, utiliza aplicações de calor nos pontos 

dos Canais.                                                                                                            

Moxabustão significa literalmente, “longo tempo de aplicação do fogo” e é uma 

prática originária do norte da China, cerca de 3.500 anos AC. e introduzida no Japão por 



19 
 

volta do ano 265 DC., levada  por monges japoneses, que estudaram na China   e 

segundo historiadores  teriam sido eles os responsáveis pela introdução da Terapia 

Tradicional Chinesa no Japão. Antigamente, praticava-se geralmente o método de 

cauterização direta, aplicando-se o material combustível diretamente sobre a pele. As 

instruções são encontradas no tratado Tradicional de Zuo (581 a.C.) “acima ou abaixo 

dos vitais, a cauterização direta não pode ser usada”. Num outro livro “O livro dos 

segredos de Bian Que”, é mencionado fazer-se Moxa para as pessoas dormirem. O 

clássico de Medicina da Dinastia Han Oriental “Discussão das doenças causadas pelo 

frio”, também refere às doenças para o qual a cauterização direta é permitida ou 

proibida.                                                                                                                                                

O calor da Moxabustão é extremamente penetrante, tornando-se eficaz quando 

há menos circulação, condições frias e úmidas, além da deficiência do Yang. Quando 

aplicada aos pontos de Acupuntura específicos com deficiências do Yang, o corpo 

absorve o calor recuperando mais rapidamente o Qi (energia) do Yang do corpo e o 

“fogo ministerial” fonte de todo o calor e energia do corpo.                                                                                                                                        

Segundo Wen (2006)  Acupuntura altera a circulação sanguínea, a partir da estimulação 

de certos pontos podendo alterar a dinâmica da circulação regional proveniente de 

microdilatações, outros pontos promovem o relaxamento muscular, o espasmo 

diminuindo assim a inflamação e a dor, os estímulos feitos em alguns pontos promovem 

a liberação de hormônios como cortisol e as endorfinas, tendo como resultado final a 

analgesia.  

O bastão de Moxa é aceso e mantido cerca de 1 cm da pele e a distância varia 

com o grau de tolerância do paciente e a quantidade de estímulos. Normalmente é 

queimado durante 5 a 10 minutos em cada ponto, até a pele ficar vermelha na adjacência 

do ponto. Método usado no tratamento de dor associada a desordens de bloqueio ou 

obstrução na circulação de Qi. Pode-se utilizar movimento circular de bastão ao redor 

do ponto, com a finalidade de espalhar o foco do estímulo, no tratamento de dor que 

abrange áreas grandes de lesões de tecidos moles, desordens da pele. Em outro método 

chamado “picada de pardal”, o bastão de Moxa é aproximado e afastado rapidamente do 

ponto de Acupuntura (sem tocá-lo). Esse método facilita a penetração do calor e é, por 

isso, utilizado quando se deseja estímulos fortes. Os bastões estão recomendados para 

pessoas não profissionais, que os utilizarão num movimento alternado de aproximação e 

afastamento dos pontos.                                                                                                                                             



20 
 

Nos modelos tradicionais de Moxa de Okyu japonesa (2006), os cones 

costumam ser queimados até o final, mas no ocidente esta pratica sofreu adaptações 

onde o cone é apagado antes que a brasa atinja a pele, o ponto shizumin é indicado por 

Fukuya como especial para tratar edema do membro inferior, o efeito do tratamento 

depende do ritmo de tempo imposto entre as queimas dos cones, mas em geral de 5 a 7 

cones. Os pontos ashi e B60 Kulun)  eliminam  a dor, o  Vb39 (Xuanzhong)  reforça os 

ossos e tendões e combate a dor  nas  extremidades,  o Vb  40 (Quiuxu)  estimula  o  QI  

e  Xue,  o  E41 (Jiexi)  trata  as  alterações  na  porção lateral do tornozelo  e o E36  

elimina a obstrução  e  estimula a circulação de Qui e Xue local (Franca et al., 2004).                                                                                                                                                      

A união das técnicas da Medicina Ocidental e Oriental pode ter ótimos resultados se 

houver respeito dos métodos de cada profissional. A opção pela técnica Oriental não 

descarta a necessidade de uma avaliação médica ocidental em casos de entorses graves.  

 

6. Conclusão 

 

A Moxabustão na Acupuntura é uma área relativamente nova na medicina e 

ainda carece de estudos científicos para comprovar os resultados eficazes já observados 

clinicamente. Esse trabalho tem, portanto, o objetivo de contribuir para  discussão da 

técnica e auxiliar os profissionais da Acupuntura  com um material de consulta 

específico sobre o tema.  O tratamento alternativo para os casos de entorse de tornozelo 

envolve o uso da Moxabustão, a técnica promove a redução do edema, do quadro 

inflamatório da lesão, além de melhorar o aspecto geral da mobilidade e de promover o 

equilíbrio homeostático do paciente submetido a este tipo de terapia tanto do ponto de 

vista físico, psíquico e emocional. 
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