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Resumo 

Introdução: As terapias utilizadas no tratamento do câncer de mama seja a quimioterapia, a 

radioterapia ou a hormonioterapia podem trazer inúmeros efeitos colaterais às pacientes, 

dentre os quais a artralgia induzida pelo inibidor de aromatase (medicamento usado em 

mulheres na pós-menopausa, cujos tumores apresentam expressão de receptores hormonais) 

pode ser limitante, podendo provocar a interrupção do tratamento. O objetivo desse estudo é 

verificar a efetividade do uso da acupuntura no controle da dor articular induzida pelo 

medicamento inibidor de aromatase, bem como os protocolos de acupuntura mais utilizados 

no controle desse sintoma tão limitante para as pacientes, por meio de uma revisão 

bibliográfica de estudos publicados entre os anos de 2000 à 2012. Resultados: Tem ocorrido 

um avanço nas pesquisas sobre a atuação da acupuntura no cuidado de pacientes com câncer. 

Em específico, a atuação da acupuntura na artralgia induzida pelo inibidor de aromatase tem 

sua ação analgésica comprovada por meio de ensaios clínicos randomizados. 

Descritores: câncer de mama, inibidor de aromatase, dor articular, acupuntura. 
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Abstract 
 
Introduction: The therapies used in the treatment of breast cancer is chemotherapy, 

radiotherapy or hormone therapy can bring several side effects for patients, among whom 

arthralgia induced aromatase inhibitor (a drug used in postmenopausal women whose tumors 

have hormone receptor expression) can be limiting and may cause cessation of treatment. The 

aim of this study is to verify the effectiveness of the use of acupuncture in controlling joint 

pain induced aromatase inhibitor drug, as well as the protocols used acupuncture more in 

control of this symptom as limiting to the patient, through a review of studies published 

between the years 2000 to 2012. Results: There has been a breakthrough in research on the 

role of acupuncture in the care of cancer patients. In particular, the role of acupuncture on 

arthralgia induced aromatase inhibitor has analgesic and proven through randomized clinical 

trials. 

Key words: breast cancer, aromatase inhibitor, joint pain, acupuncture. 
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Introdução 
 
O câncer de mama 
 
 O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo e o mais 

comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se 

diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as 

taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a 

doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Na população mundial, a sobrevida 

média após cinco anos é de 61%1. 

 Importantes avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos anos, 

principalmente no que diz respeito a cirurgias menos mutilantes, assim como a busca da 

individualização do tratamento. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, 

suas características biológicas, bem como das condições da paciente (idade, status 

menopausal, comorbidades e preferências)2. 

O prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença (estadiamento). 

Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo, porém, 

quando há evidências de metástases, o tratamento tem por objetivos principais prolongar a 

sobrevida e melhorar a qualidade de vida3. 

O tratamento do câncer de mama pode envolver intervenções locais ou sistêmicas, 

utilizadas de forma independente ou concomitante. A cirurgia e a radioterapia são formas de 

tratamento local e que visam à remoção ou à destruição do tumor em uma determinada área 

do corpo. A quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica são técnicas utilizadas para 

combater a doença de forma sistêmica, buscando controlar ou destruir o câncer na extensão de 

todo o organismo3. 

 

Hormonioterapia 

 A hormonioterapia é um tipo de terapia no tratamento do câncer de mama em que se 

utiliza uma classe de medicações em pacientes, cujos tumores tenham expressão de receptores 

hormonais4. 

Estes receptores são o receptor de estrógeno (RE) e o de progesterona (RP).  

Estrógeno e progesterona exercem sua ação no tecido mamário ao ligar-se com moléculas 

situadas no núcleo das células. A ligação das moléculas de estrógeno e progesterona a esses 

receptores controla a multiplicação celular nas glândulas mamárias, para atender às exigências 

da vida sexual e reprodutiva. Na menopausa, como os ovários param de funcionar, as 
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concentrações de estrógeno caem significativamente na circulação, mas não chegam à zero 

porque as supra-renais passam a funcionar como vias alternativas de produção. Os hormônios 

sexuais serão produzidos, neste caso, pela supra-renal, e ao sofrer ação da enzima aromatase, 

darão origem aos estrógenos (processo conhecido como aromatização)4. 

A presença qualitativa e quantitativa destes receptores é determinada pela avaliação do 

tumor através da técnica denominada de imunoistoquímica. Assim, todo tumor de mama deve 

ser avaliado quanto à presença ou ausência dos receptores de estrógeno e progesterona4. 

A presença desses receptores (ou de apenas um deles) indica um benefício da 

utilização da hormonioterapia como parte do tratamento em qualquer fase da doença, seja na 

adjuvância ao tratamento cirúrgico (no caso de doença localizada), seja em doença 

metastática. 

O tratamento hormonal adjuvante padrão para câncer de mama ressecado, com 

expressão de receptores hormonais, era a utilização de cinco anos de tamoxifeno. Esse 

tratamento associou-se com uma redução de 47% no risco de recidiva e de 26% no risco de 

morte5. 

Porém, resultados positivos com inibidores da aromatase em doença metastática 

motivaram sua comparação com tamoxifeno também na adjuvância. Realizou-se então o 

primeiro estudo (o ATAC Trial), um grande estudo, duplo-cego, internacional, multicêntrico, 

randomizado de 9366 pacientes, pós-menopáusicas, com câncer de mama inicial ressecado, 

para tratamento adjuvante com 5  anos de tamoxifeno, 5 anos de anastrozol (um inibidor de 

aromatase) ou 5 anos da combinação das duas drogas. O tratamento com anastrozol associou-

se a uma sobrevida livre de doença significativamente prolongada em relação ao tamoxifeno. 

No entanto o anastrozol foi associado com maior número de desordens musculoesqueléticas, 

pois artralgias ocorreram em 35,6% das pacientes tratadas com anastrozol e em 29,4% das 

pacientes tratadas com tamoxifeno5. 

 O inibidor de aromatase tem sido o medicamento de escolha no tratamento adjuvante 

do câncer de mama, em mulheres na pós-menopausa e que apresentam receptor hormonal 

positivo. Entretanto, o efeito colateral mais comum dessa droga é a rigidez nas articulações 

e/ou dor semelhante à sensação de reincidência da artrite em diversas articulações ao mesmo 

tempo.  A dor articular pode levar à interrupção dessa terapia, tão efetiva no controle da 

doença6. 
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Neurofisiologia da dor 

A Associação Internacional de Estudos da Dor (IASP) define a dor como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano presente ou potencial, ou 

descrita em termos de tal dano”. Este conceito avança na direção de admitir que a dor é uma 

experiência única e individual, modificada pelo conhecimento prévio de um dano, que pode 

ser existente ou presumido7. 

A dor pode ser classificada, segundo a sua natureza, em:  

 nociceptiva, neuropática ou mista8. 

A dor nociceptiva é originada a partir da estimulação de nociceptores, caracterizando-

se em somática ou visceral. A somática costuma ser muito bem localizada, descrita 

simplesmente como dor contínua e agravada pelo movimento. Os melhores exemplos desse 

tipo de dor são: as dores ósseas, as ulcerações de pele e os linfonodos inflamados. A dor 

visceral ocorre mediante receptores localizados em vísceras, costuma acontecer em 

paroxismos (cólicas), são mal localizadas, seguem muitas vezes os trajetos dos dermátomos. 

São exemplos de dor visceral: as dores em couraça das lesões de pulmão, as cólicas 

abdominais8. 

A dor neuropática é originada a partir de lesões ou compressões em estruturas do 

sistema nervoso central ou periférico. Tem características distintas e pode ser como um 

choque, queimação, facada ou espinhos. Pode ser desencadeada por um estímulo táctil 

(alodinia) e ter paroxismos aberrantes (hiperalgesia). Costuma irradiar-se por trajetos 

nervosos conhecidos. São exemplos de dor neuropática: a neuropatia periférica do diabético, a 

dor ciática, a dor do membro fantasma8. 

            As dores mistas ou complexas são comumente encontradas em pacientes com tumores 

que, por seu crescimento, podem provocar inflamação, compressão e destruição de estruturas, 

originando uma dor de múltiplas características e que necessite de uma correta associação de 

drogas para o seu controle. A dor crônica não raramente adquire um caráter neuropático pela 

excessiva ativação de neurônios em sua transmissão8. 

O fenômeno sensitivo doloroso é a transformação dos estímulos ambientais em 

potenciais de ação que, das fibras periféricas, são transferidos para o Sistema Nervoso Central 

(SNC). Todo estímulo intenso, exceto o vibratório, de qualquer modalidade energética, poderá 

produzir dor. O agente nocivo é detectado pelas ramificações periféricas das fibras nervosas 

mais finas e numerosas do corpo8. 

A substância P contribui para sensibilizar os receptores nociceptivos diretamante na 

periferia ou na membrana pós-sináptica ou através da interação com outros elementos 
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algiogênicos. Por exemplo, a substância P promove vasodilatação e liberação de histamina do 

interior dos mastócitos, que liberada num ambiente tecidual, resulta em permeação dos vasos 

sangüíneos presentes no seu interior8. 

Atualmente, admite-se que o Sistema Nervoso pode contribuir de modo expressivo 

para acentuação ou desencadeamento de processos inflamatórios teciduais8. 

Os nociceptores, que constituem os receptores farmacológicos dos axônios de células 

nervosas, desencadeiam a condução elétrica, levando a informação dolorosa de sua origem 

periférica à medula espinhal por via específica. No cérebro, a informação é identificada e se 

transforma em sensação de dor. Entre os receptores periféricos e o cérebro, existem duas vias 

mediadoras dos estímulos dolorosos: a paleo-espinotalâmica e a neo-espinotalâmica8. 

  a) Via Paleo-espinotalâmica: 

Também denominada espino-reticulodiencefálica, faz conexões com a formação 

reticular (FR) e está muito relacionada aos componentes afetivos da dor. Além da FR, essa via 

se conecta também com outras áreas do cérebro: hipotálamo medial, substância cinzenta que 

margeia o aqueduto de Sylvius (periaquedutal) e ao terceiro ventrículo do diencéfalo. Essas 

áreas comandam o comportamento de defesa e de fuga pela ação no sistema límbico. Conduz 

a dor lenta e pouco definida, de localização difusa, devido respectivamente a neurônios mais 

curtos (com maior número de sinapses) e falta de somatotopia, devido à difusão inespecífica 

da FR8. 

Os sinais passam por interneurônios de fibras curtas nos próprios cornos dorsais antes 

de chegarem, em sua maioria, às lâminas I e II da medula. O último neurônio da série dá 

origem a longos axônios que, passando pela comissura anterior para o lado oposto da medula 

e, depois, sobem até o encéfalo propriamente dito pela mesma via ântero-lateral8. 

b) Via Neo-espinotalâmica: 

É formado por uma cadeia de três neurônios. O primeiro neurônio (aferente) tem suas 

terminações na periferia e aloja-se em gânglios situados próximos ao SNC. Conduz a 

informação da periferia para o SNC. Tem forma de T no próprio gânglio, sendo que um ramo 

se dirige à superfície e outro às vísceras; o outro ramo estabelece contato com o segundo 

neurônio (aferente secundário) que, por sua vez, faz sinapse com o terceiro neurônio (aferente 

terciário), localizado no tálamo. Algumas fibras do feixe neo-espinotalâmico terminam em 

áreas reticulares do tronco cerebral, porém muitas delas seguem até o tálamo, em sua maior 

parte no complexo ventrobasal. Dessa área, os sinais são transmitidos a outras áreas basais do 

encéfalo e ao córtex sensorial somático8. 
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Por ser direta, rápida, fidedigna e específica para cada unidade sensorial, esta via 

permite boa discriminação do local e da intensidade da dor (somatotopia), e é responsável 

pela dor aguda, transmitindo principalmente dores em pontadas e térmicas8. 

 

A acupuntura 

A medicina tradicional chinesa concentra-se na observação dos fenômenos da natureza 

e no estudo e compreensão dos princípios que regem a harmonia nela existentes. Na 

concepção chinesa, o Universo e o ser humano estão submetidos às mesmas influências, 

sendo partes integrantes do Universo como um todo9. 

A concepção filosófica chinesa a respeito do Universo está apoiada em três pilares 

básicos: a teoria do Yang/ Yin, dos cinco elementos e dos Zhang Fu (órgãos e vísceras)9. 

A acupuntura (do latim acus - agulha e punctura - colocação) teve sua origem, como 

método terapêutico, na história da medicina tradicional chinesa. Estudos recentes deram 

sustentação científica para antigas descobertas empíricas10. 

Os avanços nos conhecimentos em neurofisiologia permitiram definir a acupuntura 

como um método de estimulação neural periférica, cujo objetivo é promover mudanças nas 

funções sensoriais, motoras e autonômicas, viscerais, hormonais, imunitárias e cerebrais com 

resultados terapêuticos11. 

Existem três mecanismos para explicar a ação da acupuntura: o mecanismo energético, 

o mecanismo humoral e o mecanismo neural9. 

O mecanismo energético corresponde às clássicas concepções milenares de Zhang Fu 

e Canais de Energia e os outros dois mecanismos (humoral e neural), relacionam-se com o 

Sistema Nervoso Central9. 

O mecanismo humoral diz respeito à produção de substâncias, os neuro-hormônios, 

neurotransmissores e hormônios, que são secretados no sangue por ação da acupuntura10. 

Pesquisas realizadas no campo da eletrofisiologia mostram que algumas áreas da pele, 

comparadas com regiões adjacentes, apresentam melhor condutibilidade elétrica por 

diminuição de resistência. Essas áreas são coincidentes com a descrição clássica dos pontos 

de acupuntura10. 

A inserção e a manipulação da agulha de acupuntura causam lesões celulares que 

provocam, no nível local, o aparecimento de substâncias bioquímicas, como a substância P, e 

transformação do ácido araquidônico em leucotrienos, em tromboxano dos tipos A, B e 

prostaglandinas PGE, PGD. Essas substâncias algógenas estimulam os quimiorreceptores. A 

subtância P, em especial, sendo um neurotransmissor, ativa os mastócitos a liberarem 
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histamina, estimulando as fibras C e promovendo vasodilatação no nível capilar. Além da 

histamina, são liberados bradicinina, serotonina, íons potássio e prostaglandina, que também 

estimularão os quimiorreceptores, diminuindo o limiar de excitação10. 

O efeito analgésico da acupuntura é hoje concebido como um processo de excitação 

que libera endorfinas em resposta a estímulos intensos e vigorosos sobre a agulha inserida nos 

pontos de acupuntura. Esse mesmo efeito inibe também os arcos reflexos somatossomáticos 

indutores de contraturas musculares causadoras de alterações biodinâmicas intra e extra-

articulares, e que constituem estímulos para um ciclo vicioso de perpetuação da dor9. 

Há também a acupuntura auricular, uma técnica que visa harmonizar a função dos 

Zhang/Fu (órgãos e vísceras) por meio do estímulo de pontos distribuídos em todo o pavilhão 

auricular. É um método diagnóstico e terapêutico que tem valor reconhecido, mas que não 

deve ser utilizado como terapêutica isolada, uma vez que não reverte o processo de 

adoecimento, mas exerce efeito sintomático, sendo sua aplicação ideal, como método auxiliar, 

nos tratamentos sistêmicos, potencializando seus efeitos9. 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica para verificar os 

benefícios da utilização da Acupuntura bem como protocolos mais utilizados na literatura 

para redução da dor articular provocada pelo medicamento inibidor de aromatase, tão eficaz 

no tratamento do câncer de mama em mulheres pós-menopáusicas, possibilitando, assim, a 

não interrupção do tratamento em decorrência desse efeito colateral limitante. 
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Material e Métodos 

Esta revisão de literatura foi baseada em estudos dos últimos 12 anos, escritos em 

português e inglês obtidos nas bases de dados virtuais em saúde, especificamente na 

Biblioteca Virtual de Saúde – Bireme, no Sistema Latino-Americano e do Caribe de 

informação em Ciências da Saúde - LILACS, National Library of Medicine – MEDLINE e 

Scientific Electronic Library online – Scielo, no período de 2000 a março de 2013. Foram 

utilizados os descritores: câncer de mama (breast câncer), inibidor de aromatase (aromatase 

inhibitor), dor articular (joint pain) e acupuntura (acupuncture). 
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Resultados e discussão  

O tratamento do câncer de mama, seja a quimioterapia e hormonioterapia, seja a 

cirurgia e radioterapia pode trazer aos pacientes inúmeros efeitos colaterais, tais como náusea 

e vômito induzidos por quimioterapia, linfedema pós-esvaziamento axilar, dor pós-operatória, 

dor articular relacionada ao inibidor de aromatase (hormonioterapia) e leucopenia9. Diante de 

tais efeitos, o tratamento com a acupuntura, incluindo a acupuntura tradicional ou 

eletroacupuntura, se apresenta como um importante recurso terapêutico no manejo dessas 

reações adversas possibilitando, assim, uma maior aderência ao tratamento oncológico e, por 

conseguinte, uma melhor qualidade de vida ao paciente12. 

A dor articular induzida pelo inibidor de aromatase associa-se também a outros 

sintomas como fadiga, distúrbios do sono, ondas de calor, ressecamento vaginal e diminuição 

da atividade sexual13. Tais sintomas são comuns também na menopausa, devido à própria 

privação do estrogênio.  

O mecanismo exato da artralgia induzida pelo inibidor de aromatase ainda não é muito 

claro, mas pode estar relacionado também à falta do estrogênio, pois alguns estudos clínicos e 

pré-clínicos sustentam o papel do estrogênio na proteção contra a orteoartrite, a qual é 

caracterizada por uma degeneração progressiva da cartilagem articular. E o aparecimento de 

desordens musculoesqueléticas induzidas pelo inibidor de aromatase pode ser análogo ao 

desenvolvimento de osteoartrite nas mãos e joelhos comuns na menopausa, como mostram 

alguns estudos6,14. 

Neste sentido a acupuntura tem-se mostrado eficaz no alívio da dor em curto prazo, 

uma vez que alguns testes clínicos comprovam redução da dor em pacientes com osteoartrite 

nos joelhos, quando se associa a acupuntura a tratamentos analgésicos convencionais, como a 

utilização das drogas antiinflamatórias não esteroidais15. 

Um estudo piloto explorou o efeito da acupuntura na redução da dor e rigidez articular 

relacionadas com o uso do inibidor de aromatase e na melhora da habilidade funcional das 

pacientes submetidas a essa terapia. Os resultados obtidos foram satisfatórios. Foram 

realizadas, nesse estudo, sessões de acupuntura sistêmica e auricular, com duração de trinta 

minutos, duas vezes por semana, durante seis semanas. Foi feita também a prescrição de 

pontos específicos para as articulações, incluindo três áreas de maior queixa de dor das 

pacientes (ombro, punho, dedos, região lombar, quadril ou joelho). 
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No protocolo de tratamento do estudo acima foram selecionados, em cada sessão, 

pontos sistêmicos gerais de acupuntura, tais como: TA5, VB41, VB34, IG4, E41 e R3. Já os 

pontos sistêmicos específicos para as articulações foram: ombro (IG15, TA14, ID10), punho 

(TA4, IG5), dedos (ID5, ID3, IG3), região lombar (VB3, VB8, Be23), quadril (VB30, VB39) 

e joelho (BP9, BP10, E34). Utilizou-se também pontos de acupuntura auricular, alternando-se 

as duas orelhas, como Shen Men, Rim, Fígado, Pulmão superior e Simpático. As pacientes 

relataram que a acupuntura promoveu um alívio de seus sintomas articulares e melhora das 

suas habilidades funcionais. Além disso, nenhum efeito adverso foi reportado, e muitas 

pacientes concluíram que a acupuntura foi efetiva, relaxante e que recomendariam a outras 

pacientes6. 

Em outro estudo randomizado comprovou-se que pacientes na pós-menopausa, que 

apresentavam artralgia induzida pelo inibidor de aromatase, obtiveram uma melhora na dor e 

rigidez articular, na habilidade funcional e no bem- estar físico, após seis semanas de terapia 

com acupuntura. Este mesmo estudo representou o primeiro teste randomizado e controlado 

de intervenção da acupuntura no manejo desta desordem musculoesquelética, envolvendo 43 

mulheres em estágio inicial de câncer de mama. Os resultados deste estudo deram um 

respaldo considerável sobre a evidência anterior de que a acupuntura é um procedimento 

seguro e bem tolerado15. 

Outras abordagens não farmacológicas, como exercícios, yoga e massoterapia também 

podem trazer benefícios e promover uma maior aderência das pacientes a hormonioterapia 

com o inibidor de aromatase, porém estas abordagens não têm sido avaliadas16.  

Recentes avanços na pesquisa clínica em acupuntura sugerem que este tipo de terapia 

não farmacológica pode trazer muitos benefícios clínicos para os pacientes com câncer, como 

na abordagem de inúmeros efeitos colaterais do próprio tratamento oncológico, como a 

náusea e o vômito, a dor pós-operatória, a dor relacionada ao câncer, a leucopenia induzida 

por quimioterapia, a fadiga pós-quimioterapia, a xerostomia, a insônia, a ansiedade, 

contribuindo, assim, para uma maior aderência ao tratamento e, conseqüentemente, para uma 

melhor qualidade de vida12. 
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 Considerações finais 
  

A acupuntura é uma ferramenta importante no manejo dos efeitos adversos 

relacionados ao tratamento do câncer de mama, seja o tratamento local ou sistêmico. E um 

dos efeitos colaterais que interferem muito na qualidade de vida das pacientes e podem ser 

causa até de interrupção do tratamento é a artralgia induzida pelo inibidor de aromatase, o 

medicamento de escolha no tratamento adjuvante do câncer de mama, em mulheres na pós-

menopausa e que apresentam receptor hormonal positivo.  

A atuação da acupuntura, sistêmica e auricular, no controle da artralgia induzida pelo 

inibidor de aromatase tem sua eficácia comprovada por meio de ensaios clínicos 

randomizados. A dor e rigidez articular que antes poderiam até levar a interrupção da terapia 

sistêmica com essa medicação, hoje podem ser bem tolerados com a intervenção da 

acupuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Referências  

 

1.  INCA - Instituto Nacional do Câncer [homepage na internet]. Rio de Janeiro; c2012.  
[atualizado em 25 março 2013; acesso em 25 março 2013]. Disponível em: 
www.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama. 
 
2. Silva RF, Conde DM, Freitas-Júnior R. Martinez EZ. Comparison of quality of life with 
surgery and shoulder-arm morbidity in breast cancer survivors submitted to breast-conserving 
therapy or mastectomy followed by immediate breast reconstruction. Clinics. 2010; 65 (8): 
781-87. 

 
3.  Ho A, Morrow M. The evolution of the locorregional therapy of breast cancer. The 
oncologist. 2011; 16 (10): 1367-79.  
 
 
4. Hilário SG, Bozzini N, Borsari R, Messina ML; Petti DA. O inibidor de aromatase na 
terapia endócrina do câncer de mama. Femina. 2006; 34(2): 111-14. 
   
5. Cassol LB, Garicochea B. Uso de Inibidores de Aromatase no tratamento do câncer de 
mama e osteoporose. Scientia Medica. 2005; 15 (4): 279-86. 
 
6. Crew KD, Capodice JL, Greenlee H, Apollo A, Jacobson JS, Raptis G, et al. Pilot study 
of acupuncture for the treatment of joint symptoms related to adjuvant aromatase inhibitor 
therapy in postmenopausal breast cancer patients  J Cancer Surviv. 2007; 1: 283-91. 
 
7. Weiss SC, Emanuel LL, Fairclough DL, et al.: Understanding the experience of pain in 
terminally ill patients. Lancet. 2001; 357 (9265): 1311-5. 
 
8. Mardini BF, Santos DL, Musse CAI. Neurofisiologia da dor: qual a sua importância. 
Acta Med. 2011; 32: 382-91. 
 
9.    Yamamura Y. Acupuntura Tradicional: A arte de inserir. 2ª ed. São Paulo: Roca; 2001.  
      
10.  Mayer DJ. Biological mechanism of acupuncture. Prog Brain Res. 2000; 122: 457-77. 
 
 

11. Yang ES,  Li PW, Nilius B, Li G. Ancient Chinese medicine and mechanistic evidence of 
acupuncture physiology. Pflugers Arch. 2011; 462 (5): 645-53. 
 
 
12. Weidong Lu, Dean- Clower E, Dohert-Gilman A. The value of Acupuncture in Cancer 
Care. Hematol Oncol Clin North Am. 2008; 22 (4): 631- 38. 
 
 
 

 

 



15 

 

13. Shi Q, Giordano SH, Lu H, Saleeba AK, Malveaux D, Cleeland CS. Anastrozole-
associated joint pain and other symptoms in patients with breast câncer. J Pain. 2013; 14(3): 
290-6. 
 
14. Wolff RB, Gomes RCT, Verna C, Maioral GCCC, Rampazo T, Simões RS et al: Aspectos 
moleculares dos esteróides sexuais sobre a cartilagem e os ossos. Rev Assoc Med Bras. 2012; 
58(4): 493-97 
 
 
15. Crew KD, Capodice JL, Greenlee H, Brafman L, Fuentes D, Awad D et al. Randomized, 
blinded, sham-controlled trial of acupuncture for the management of aromatase inhibitor-
associated joint symptoms in women with early-stage breast cancer. J Clin Oncol. 2010; 28 
(7): 1154-60. 
 
16. Gaillard S, Stearns V. Aromatase inhibitor-associated bone and musculoskeletal effects: 
new evidence defining etiology and strategies for management. Breast Cancer Research. 
2011; 13 (205): 1-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


