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A acupuntura consiste na inserção de agulhas, com a finalidade de ação analgésica e para o
tratamento de diversos problemas clínicos. O propósito é estimular as terminações nervosas e
o sistema nervoso central em busca de efeitos curativos. É considerada também como uma
terapia reflexa, em que o estímulo de uma região age sobre outras, por meio de estímulos
mecânicos, térmicos ou químicos, que são transformados no organismo em impulsos nervosos.
A acupuntura é classificada como sendo terapias substitutivas, regulatórias e preventivas. De
um modo geral, a acupuntura é considerada terapia complementar ao tratamento clínico. A
valorização da vida animal, e o interesse em cuidados animais, especialmente no que se refere
aos animais de pequeno porte, também chamados pets, fez com que surgisse a necessidade de
utilização de tratamentos alternativos. Tem se tornado muito comum a utilização de práticas
integrativas e complementares para o auxílio no tratamento veterinária. O trabalho foi
desenvolvido mediante revisão bibliográfica, tendo como objetivo apresentar a acupuntura
como método de tratamento veterinário, alternativo, integrativo ao tratamento clínico
especialmente voltado para a área da Ortopedia. A acupuntura veterinária é uma técnica
chinesa, bem antiga, que consiste no estímulo de determinados pontos do corpo por meio da
inserção de agulhas, ou aplicação de calor ou até mesmo por meio de massagens e uso de raio
laser, dentre uma série de outras variações. Embora seja uma prática bem antiga, a acupuntura
veterinária somente passou a ser estudada cientificamente na década de 70, e teve seu marco
evidenciado em 1974 quando foi fundada a Sociedade Internacional de Acupuntura
Veterinária. Assim, é possível considerar a acupuntura como uma forma de tratamento
utilizada na medicina, que também implementada na medicina veterinária, principalmente em
tratamentos musculoesqueléticos, como hérnias e doenças articulares crônicas, mas também
pode ser de grande ajuda para pacientes com problemas dermatológicos, gastrointestinais e até
mesmo de ansiedade e comportamentos compulsivos. O tratamento clínico e a reabilitação
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animal são setores em franca expansão nos últimos anos no ramo da medicina veterinária.
Assim, a utilização da acupuntura como tratamento é bem diversificada, e cada uma das
diferentes técnicas apresenta funções e indicações diferenciadas, muito embora a função
analgésica seja a principal constatada nos tratamentos de acupuntura. No caso da ortopedia e
traumatologia animal, a utilização do tratamento térmico da acupuntura, por exemplo, baseada
na aplicação de calor, denominada moxaterapia ou simplesmente moxabustão, é indicada no
tratamento de doenças crônicas funcionando como analgésico para os casos de dor e do
mesmo modo a eletroacupuntura, também tem finalidade analgésica, podendo ser utilizada
como tratamento para dores crônicas.

A acupuntura possibilita ainda que sejam feitos

procedimentos cirúrgicos para colocação de implantes nos chamados acupontos (pontos de
estímulo) para tratamento de dores crônica devido à osteoartrose por displasia coxofemoral e
epilepsia. A adoção da acupuntura como tratamento único ou complementar depende da
realização de exames para verificação da necessidade de realização das técnicas disponíveis.
A adoção da técnica como tratamento pode não ser eficaz para a melhora clínica que se busca
com o tratamento.
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