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RESUMO
INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento, caracteriza-se pela presença de doenças
crônicas degenerativas que podem resultar em elevada dependência entre a população idosa,
como a osteoartrose. A medicina complementar e alternativa, contempla uma ampla categoria
de práticas de cuidados de saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, no intuito de garantir a integralidade na
atenção à saúde. O objetivo do presente estudo é identificar as terapias complementares e
alternativas utilizadas para o manejo de doenças articulares degenerativas em idosos
utilizando duas bases de dados. A metodologia baseou-se em uma ampla revisão de dados de
periódicos indexados (plataformas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As
palavras chaves utilizadas foram: osteoartrose, idosos, medicina alternativa, osteoarthrites,
elderly e complementary therapies (língua inglesa). O critério adotado para seleção dos
artigos foi: o uso e efeito de Terapias Complementares Alternativas (TCA) no tratamento de
indivíduos acometidos pela osteoartrose. RESULTADOS: Nossos resultados apontam que
atualmente há somente 90 artigos publicados nesse campo da ciência (Pubmed n = 82 e BVS
n = 8). Da leitura exploratória foram selecionados apenas 26 artigos que se encaixavam no
critério adotado. Nesses, identificamos que a terapia complementar mais utilizada é a
acupuntura (31%), seguido de yoga (15%) e tai chi (11%). O joelho é a articulação mais
acometida. CONCLUSÃO: A partir da verificação dos artigos selecionados e avaliados, pôdese averiguar que a acupuntura é a terapia mais procurada pela população idosa sendo a mesma
empregada como método eficiente de intervenção terapêutica no tratamento da osteoartrose,
entretanto são necessários mais estudos para uma melhor elucidação de como empregar as
variadas terapias a fim de promover um método baseado em evidências.
Descritores: osteoartrose, idosos, medicina alternativa

ABSTRACT
INTRODUCTION: With the aging process and consequent reduction of physiological and
immunological barriers it has been necessary to administer a variety of drugs of continuous
use that are essential for the maintenance of human health and well being, however adverse
effects (eg dependence) are reported in literature. Complementary and alternative medicine
describes a broad category of health care practices. In Brazil, the Ministry of Health proposed
the National Policy on Integrative and Complementary Practices (PNPIC) in the SUS, aiming
to guarantee integrality in health care. The objective of the present study is to identify the
complementary and integrative therapies used for the management of degenerative joint
diseases in the elderly using two databases. The methodology was based on a broad review of
data from indexed journals (platforms: PubMed and Virtual Health Library (VHL)). The key
words used were: osteoarthrosis, the elderly, alternative medicine, osteoarthrites, elderly and
complementary therapies. The criterion adopted for the selection of the articles was: the use
and effect of Alternative Complementary Therapies (ACT) in the treatment of individuals
affected by osteoarthritis. RESULTS: Our results indicate that there are currently only 90
published articles in this field of science (Pubmed n = 82 and VHL n = 8). From the
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exploratory reading, only 26 articles were selected that fit the criterion adopted. In these, we
identified that the most used complementary therapy is acupuncture (31%), followed by yoga
(15%) and tai chi (11%). The knee is the most affected joint. CONCLUSION: From the
verification of the articles selected and evaluated, it was possible to verify that acupuncture is
the therapy most sought by the elderly population, being the same used as an efficient method
of therapeutic intervention in the treatment of osteoarthrosis, however more studies are
needed for a better Elucidation of how to employ the various therapies in order to promote an
evidence-based method.
Keywords: osteoarthrites, elderly e complementary therapies
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Uso de terapias complementares
e alternativas no manejo da artrose em idosos
Use of complementary and alternative
therapies in the management of arthrosis in elderly

Mayara Sousa Bezerra

RESUMO: Realizou-se uma revisão integrativa de literatura, identificando as terapias
complementares e alternativas no manejo de doenças articulares degenerativas em idosos, a
partir das bases de dados PubMed e BVS. Constatou-se que essas terapias são empregadas
como método eficaz no tratamento da osteoartrose. Há necessidade do desenvolvimento de
mais pesquisas no país, a fim de que estas terapias sejam mais amplamente desenvolvidas.
Palavras-chave: osteoartrose; idosos; medicina alternativa.

ABSTRACT: It was to performed an integrative literature review, identifying complementary
and alternative therapies in the management of degenerative articular diseases in the elderly,
by using PubMed and VHL databases. It has been found that such therapies are employed as
an effective method in the treatment of osteoarthritis. There is a need for the development of
more research in the country, so that these therapies are more widely developed.
Keywords: osteoarthrites; elderly; complementary therapies.

Introdução

O processo de envelhecimento, fequentemente, caracteriza-se pela grande quantidade
de doenças crônicas e degenerativas adquiridas que, podem resultar em elevada dependência,
como a osteoartrose. (Kayser, 2014) A osteoartrose (OA), uma das perturbações
musculoesqueléticas mais incidentes no mundo na população idosa, é uma doença que
provoca degeneração da cartilagem articular, hipertrofia nas margens dos ossos e alterações
na membrana sinovial que pode afetar toda e qualquer articulação. A mobilidade, dificuldade
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de realizar tarefas cotidianas, dor, incapacidade, redução da qualidade de vida e aumento do
risco de morbidade e mortalidade são comumente encontradas com a presença da OA.
(Torres, 2015)
As terapias complementares e alternativas (TCA) vêm se apresentando como uma
forma de tratamento de indivíduos, especialmente na faixa etária acima de 40 anos,
acometidos pela osteoartose. Este tipo de tratamento contempla uma ampla categoria de
práticas de cuidados de saúde. Dente (2006) afirma que o número de indivíduos que fazem o
uso de práticas alternativas aumentou de 34% a 42% no mundo. Várias explicações têm sido
propostas para o aumento aparente desse número, entre elas popularidade, incluindo a
insatisfação com o sistema de saúde, uma falha nos tratamentos convencionais ou uma
tentativa de evitar efeitos colaterais de drogas, um desejo de controle das decisões sobre
cuidados de saúde, prevenção e o impacto da família ou da cultura da região.
No Brasil, o Ministério da Saúde propôs a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no SUS, no intuito de garantir a integralidade na atenção à saúde.
Os recursos que a PNPIC envolve, tendem a estimular os mecanismos naturais de prevenção
de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras.
(SANTOS,2012) Atendendo à necessidade de se conhecer o que que já vêm sendo
desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, a PNPIC cria uma estratégia e
realização de um diagnóstico nacional que envolve as racionalidades já contempladas no
Sistema Único de Saúde, entre as quais se destacam aquelas no âmbito da medicina
tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia, fitoterapia e da medicina antroposófica, além das
práticas complementares de saúde. (Ministério da saúde, 2012)
É indispensável para o profissional da saúde o conhecimento da patologia para que
aplique e elabore uma melhor conduta, com o intuito de proporcionar à pessoa acometida uma
melhoria, principalmente no que se refere ao quadro sintomatológico e, consequentemente,
proporcionar melhorias na sua qualidade de vida. (Rouzi, 2012) Nesse contexto, o presente
estudo visa contribuir com informações sobre as TCA utilizadas nas doenças articulares tendo
como principal objetivo identificar as mais frequentemente utilizadas para o manejo da OA
em idosos.
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Métodos

O presente estudo trata de revisão de literatura, a partir da utilização de dados de
periódicos indexados nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
A busca envolveu as seguintes palavras chaves: osteoartrose, idosos, medicina
alternativa, osteoarthrites, elderly e complementary therapies (língua inglesa). Para a seleção
dos artigos foram utilizados os critérios de inclusão: uso e efeito de TCA no tratamento de
indivíduos acometidos pela osteoartrose. Foram critérios de exclusão: artigos em outros
idiomas que não português e/ou inglês; artigos que abordassem pessoas com idade inferior a
40 anos; artigos com deficiência na descrição metodológica; artigos que se tratavam apenas
do protocolo de pesquisa e não apresentavam resultados do tratamento com TCA.
Os procedimentos foram organizados na seguinte sequência (Figura 1):

Figura 1. Ordem cronológica dos estudos.

Vale ressaltar que a seleção dos artigos utilizados no trabalho envolveu a discussão
entre dois pesquisadores para fins de consenso.
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Resultados

A partir da busca pelos descritores e filtros, foram recuperados 90 artigos. Desses, 82
resultaram da base de dados Pubmed e 8 do portal BVS. Da leitura exploratória realizada nas
etapas 2 e 3, foram selecionados 26 artigos. (Tabela 1)
Tabela 1. Total de artigos selecionados segundo as bases de dados
Base de Dados
BVS
PUBMED
Total

Total de artigos encontrados
8
82
90

Total de artigos selecionados
1
25
26

As figuras 2 e 3 e a tabela 2 apresentam as características dos artigos, segundo o tipo
de TCA estudadas, principais articulações acometidas, queixas dos pacientes e resultados.
Nos estudos selecionados, 20 artigos trataram de pacientes com osteoartrose de joelho,
sendo os principais sinais e sintomas, dor e perda da função. Observa-se que a acupuntura foi
a terapia mais utilizada nos estudos (31%), seguidos de yoga (15%), tai chi e moxabustão
(ambos com 11% dos artigos encontrados).

Figura 2. Gráfico de Porcentagem das Terapias Complementares e Alternativas mais
utilizadas
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Figura 3. Gráfico de articulações mais afetadas

Os estudos, apesar de apresentarem informações sobre o tipo de tratamento utilizado,
em grande parte não mencionavam quantas sessões, volume ou intensidade.
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Tabela 2. Caracterização geral dos artigos selecionados.
Terapia
Sintomas
Articulação
acometida

Resultados

Autores

Acupuntura

Joelho

Dor

Melhora significativa do grupo tratamento
em relação ao grupo placebo

Helianthi, et.al, 2016

Massagem chinesa

Joelho

Dor e

Melhora significativamente maior nos
valores pré tratamento em relação ao pós
tratamento

Qingguang,et.al, 2016

Melhor que cuidados habituais, porém
quase igual a drogas orais e injeções intraarticulares

Song, G.M, et.al. 2016

Acupuntura pode melhorar a conectividade
da via de modulação da dor

Chen, X. et.al, 2015

↓ de força
Moxabustão

Joelho

Dor e
↓ de função

Acupuntura

Joelho

Dor e
↓ de função

Massagem chinesa

Joelho

↓ de função

Pacientes obtiveram alívio significativo da
dor, rigidez e melhora da função física

Qingguang Z. et.al, 2015

Yoga

Joelho

↓ de força

Houve melhora da dor, força e mobilidade,
porém, sem melhora na aptidão física.

Brenneman,E.C.et.al, 2015

Tai chi

Joelho

Dor

Função física, rigidez e depressão foram
semelhantes entre os dois grupos no início
do estudo

Tsai, P.F et.al, 2015

Huo-luo-xiao-ling

Joelho

Dor

Não foi superior ao placebo para a redução
da dor ou melhora funcional em pacientes
com OA do joelho

Lao, L. et.al, 2015

Yoga

Geral

Físico e mental

Yoga pode ajudar os indivíduos sedentários
com artrite a aumentar a atividade física e

Moonaz, S.H. et.al, 2015
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melhorar a saúde física e psicológica
Acupuntura

Joelho

↓função

Acupuntura pode melhorar a conectividade
na via de modulação da dor descendente

Chen, X. et.al, 2014

Massagem tailandesa

Joelho

Dor

Ambas as modalidades podem ser
consideradas como opções alternativas
eficazes para o tratamento da AO do
joelho(Massagem/Ibuprofeno)

Chiranthanut. N. Et.al, 2014

Moxabustão

Joelho

Dor e

Melhora da dor, porém com efeitos
adversos

Kim, T.H. et.al, 2014

↓ de função
Moxabustão

Joelho

Dor

O tratamento aliviou e melhorou a função
de modo eficaz por ate 18 semanas após
término do tratamento

Zhao,L. et.al, 2014

Yoga

Joelho

Dor e

A prática de ioga semanal mostrou-se
viável e segura em mulheres mais velhas
com osteoartrose

Cheung, C. Et. Al, 2014

↓ de função
Acupuntura

Coluna vertebral

Dor

Melhoria de curta duração na dor e na
qualidade de vida

Mckee, M.D. et.al, 2013

Tai chi

Joelho

Dor

Eficaz na redução da dor e da rigidez na
osteoartrose de joelho

Tsai, T.S. et.al, 2012

Yoga

Geral

Distúrbio do sono

Resultados
promissores
e
melhora
significativa do sono (precisa-se de mais
estudos)

Vitiello, M.V. 2011

Acupuntura

Joelho

Dor

A acupuntura feita não foi superior a
acupuntura simulada. O estilo dos
acupunturistas tiveram mais relevância na
redução da dor.

Suarez M.E. et.al, 2010
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Acupuntura

Joelho

Dor e padrões da
marcha

Melhora da dor e como consequência, no
desempenho da marcha

Lu, T.W. et.al, 2010
Acupuntura

Joelho

Dor

Acupuntura abdominal tem uma função
ainda mais eficaz quando combinada com
acupuntura tradicional

Meng,C.R, Fan,L. Fu W.B. Li, Y,
2009

Tai chi

Joelho

Dor e

Tai Chi reduz a dor e melhora a função
física, auto-eficácia, depressão e qualidade
de vida

Wang, C. et.al. 2009

↓ de função
Acupuntura

Joelho

Dor

Não proporcionou nenhuma
adicional nos escores de dor

melhoria

Foster, N.E. et.al, 2007

Hidroterapia/tai chi

Joelho e quadril

Dor e

O acesso a qualquer hidroterapia ou aulas
de Tai Chi pode proporcionar grandes e
sustentadas melhorias na função física para
muitos idosos

Fransen, M. et.al, 2007

↓ de função

Gengibre

Geral

Dor

Pode ser considerada como parte do
tratamento holístico. Porém será necessário
um número maior de pessoas para explorar
um melhor efeito

Therkleson , T. 2010

Gengibre

Geral

Dor e

Modestamente eficaz e razoavelmente
seguro para o tratamento da OA.

Bartels, E.M. et.al, 2015

Extrato de cúrcuma é tão eficaz quanto o
ibuprofeno para tratamento da osteoartrose
de joelho.

Kuptniratsaikul,V.C. et.al, 2014

↓ função
Curcuma

Joelho

Dor e
↓ de função
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Discussão
As TCA têm sido uma boa opção de tratamento para pacientes que apresentam OA,
trazendo uma série de efeitos positivos bem como: a melhora dos sintomas clínicos referentes
à dor e à função e consequente qualidade de vida das pessoas acometidas por essa doença.
No presente estudo, os resultados apontam que a terapia mais utilizada pela população
idosa é a acupuntura, seguida de yoga e tai chi. A procura por essa técnica pode estar
relacionada ao estilo de vida dos idosos atrelados a suas limitações, número de profissionais
no mercado, entre outros. De acordo os dados, o joelho é a articulação mais afetada pela OA.
Tal fato pode estar relacionado com a quantidade de carga incidida na mesma durante a vida.
A literatura refere que a dor diária é um grande risco para o desenvolvimento de
incapacidades funcionais e as pessoas mais velhas são as mais vulneráveis. (Helianthi, 2016)
Os artigos analisados apontaram que intervenções farmacológicas são amplamente adotadas
na redução da dor da osteoartrose, no entanto, a existência de eventos adversos relacionados
ao uso de medicamentos, limitam o uso da farmacoterapia, fazendo com que os profissionais
de saúde voltem gradualmente sua atenção para terapias não-farmacológicas.
Tsai (2015) afirma que em idosos as intervenções farmacológicas podem produzir
efeitos colaterais indesejáveis, como: diminuição da concentração, agitação, aumento do risco
de hipertensão e fratura de quadril e diminuição da função renal. Portanto, as intervenções não
farmacológicas são alternativas que devem ser consideradas para tratar a dor da OA nesta
população.
As articulações: monoarticular e poliarticular, são as mais afetadas segundo o
levantamento bibliográfico. Os locais de maior incidência e mencionados com maior
frequência são: joelho, quadril e coluna vertebral. Qingguang et al (2016) afirmam que os
pacientes que sofrem de OA nas referidas articulações apresentam dores locais, limitações
diárias nas suas atividades e perda de função.
Entre os tratamentos alternativos mais aplicados está a acupuntura, que pode ser
associada, ou não, com o uso de medicamentos. De acordo com Chen et al (2014) a
combinação de pontos de acupuntura (meridianos no corpo) pode restaurar a circulação de
energia, saúde e equilíbrio. A prática de tai chi e yoga também tem como principal objetivo
aliviar as dores, bem como prevenção da atrofia e/ou encurtamento muscular devido à
imobilidade (Brenneman, 2015). Os alongamentos realizados durante a prática dessas terapias
15

promovem o aumento da mobilidade dos tecidos moles e também melhoram a amplitude de
movimento.
Ao analisar os efeitos da prática de Tai chi em idosos com osteoartrose, Tsai (2012)
afirmou que após 20 semanas de práticas houve redução significativa na dor de joelho com
osteoartrose, em idosos com deficiência cognitiva. Segundo o autor, ao longo do tempo houve
uma tendência para menor ingestão de analgésicos, indicando, assim mais um efeito benéfico
dessa prática, porém ainda necessitando de mais estudos na área.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) designa medicina tradicional e
complementar/alternativa sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos. No Brasil, a
legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a partir
da década de 1980, principalmente, após a criação do SUS. (Ministério da Saúde, 2006) A
PNPIC contempla as áreas de homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina
tradicional chinesa/acupuntura, medicina antroposófica e termalismo social – crenoterapia, na
qual, promove a institucionalização destas práticas no SUS. Apesar do Brasil ter oficializado
as PNPIC em 2006, ressalta-se que todos os artigos selecionados foram de procedência
internacional, sendo a maioria publicados de 2014 a 2016, envolvendo distintos tipos de
terapia, que não as contempladas no documento brasileiro.
Esta revisão apresenta limitações quanto à sua população e amostra definida. Os
artigos não incluíram somente idosos, porém, estes estavam presentes em todos os estudos
selecionados. Percebeu-se também ausência de estudos nacionais nas bases de dados
utilizadas, indicando uma necessidade de se ampliar a estratégia de busca, incluindo outros
tipos de bases e fontes de informação.

Conclusões
A partir da avaliação e seleção criteriosa dos artigos encontrados neste estudo, pôde-se
identificar que acupuntura é a terapia mais utilizada pela população idosa. Ademais os
resultados apontam que o joelho é a articulação mais afetada pela OA. Não foram encontrados
estudos nacionais para o tema proposto, podendo indicar uma lacuna no conhecimento sobre o
tema, demonstrando a necessidade de incentivos para o desenvolvimento de pesquisas no
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país, de modo a fornecer suporte para os profissionais que atuam no sistema de saúde e
beneficiar os seus usuários.
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