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RESUMO

A dor no joelho é presente em grande parte da população idosa em geral. As causas podem estar relacionadas ao desgaste natural ou à outras 
patologias, as quais podem gerar limitações ou incapacidades funcionais para a realização das atividades básicas diárias. A acupuntura é uma 
técnica milenar de prevenção e tratamento realizada através da inserção de finas agulhas em pontos específicos chamados de “acupontos” ou 
pontos de acupuntura. Tem sido um método alternativo de tratamento procurado por se mostrar eficaz na redução álgica de diversas patologias. 
O objetivo da pesquisa foi verificar a eficácia do uso da técnica de acupuntura no controle da dor no joelho em um grupo de idosas. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa realizada com 16 idosas da faixa etária igual ou superior a 60 anos que apresentavam dor 
nos joelhos, atendidas na Unidade Básica de Saúde Marcelo Candia no município de Macapá. A pesquisa ocorreu em 4 etapas. A etapa 1 se 
caracterizou pela ficha de caracterização sóciodemográfica e aplicação da escala visual analógica (EVA) e do questionário “Lysholm Knee Scoring 
Scale”; a etapa 2 foi a higienização da região do joelho para posterior aplicação das agulhas, consistindo na etapa 3, o tratamento; e a 4 pela 
reavaliação dos pacientes. Foram realizadas 10 sessões, 2 vezes por semana com duração de 20 minutos em 6 pontos acupontos locais, em cada 
participante.  Observou-se na EVA antes do tratamento, dor no joelho classificada como grave (75%, n= 12) e moderada (25%, n= 4) e no final do 
tratamento, na reavaliação a dor relatada foi moderada (68.75%, n= 11) e leve (31.25%, n=5), 4 voluntárias evoluíram do nível de dor intensa para 
o nível de dor leve apresentando diferença estatisticamente significante (p< 0.001). Além disso, antes do tratamento 100% das voluntárias 
apresentavam pontuação considerada ruim no questionário de Lysholm e na reavaliação houve melhora significativa de 50% (n= 8) classificadas 
com pontuação considerada bom (84-94), seguida das pontuações regular (25%, n= 4) e excelente (25%, n= 4), apresentando diferença 
estatisticamente significante (p< 0.05).  A acupuntura é um método eficaz na diminuição da dor no joelho de idosas acima de 60 anos.
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