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Introdução: A artrose (AO) é uma afecção crônica, degenerativa e progressiva que afeta as articulações sinoviais. A dor 

no joelho pode afetar o desempenho muscular, que associada à rigidez e perda da mobilidade articular, comprometem 

as atividades funcionais diárias e laborais dos indivíduos, constituindo alto fator de impacto econômico e social. 

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo revisar a literatura vigente e identificar a eficácia do uso de palmilhas e 

órteses articuladas de joelho na gonalgia. Método: O presente trabalho constitui-se de revisão sistemática com dados 

parciais de uma meta-análise de acordo com a declaração do PRISMA, com base em artigos pesquisados através dos 

bancos de dados do PUBMED, PEDro, Scielo, Lilacs e Ovid. As buscas foram realizadas nas línguas inglesa e 

portuguesa, restrita à experimentos humanos, sem filtro de data inicial e até março de 2018. As metanálises foram 

aplicadas usando o modelo de efeitos aleatórios com base na heterogeneidade do tamanho de efeito, complementados 

com o fator de correção de Hedge. Resultados: Foram identificados 465 estudos nas bases de dados selecionadas, dos 

quais quatro estudos foram incluídos por corresponderem aos critérios de elegibilidade. A estatística I2 demonstrou alta 

heterogeneidade para os estudos (I2=76,9%, p<0,001). A amostra total dos estudos (n=102) foi composta por sujeitos 

de ambos os sexos, com idade média de 63,26 +- 6,05 e IMC de 28,53 +- 0,82. Desses estudos, oito ensaios foram 

metanalisados. Em geral, a utilização de palmilhas e órteses articuladas de joelho apresentou redução na percepção de 

dor (-24,28%, p<0,001) independentemente do método de avaliação utilizado (WOMAC e EVA). Já a meta-regressão 

seguida pela análise de moderadores do subgrupo, mostrou que a órtese articulada de joelho apresentou maior redução 

na percepção de dor (-37%, p<0,001) em comparação às palmilhas de cunhas laterais (-22%, p<0,001), inclusive as que 

possuem suporte de tornozelo. Conclusão: Ambos dispositivos apresentaram melhora na redução do quadro álgico, 

independente do método de avaliação utilizado. Todavia, a órtese articulada de joelho apresentou melhor resultado 

quando comparada à palmilha de cunha lateral.
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