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Acupuntura é uma técnica oriental milenar que consiste na aplicação de
agulhas em pontos específicos do corpo do paciente. A eficácia
terapêutica depende do potencial de autocura do paciente e da
capacidade do veterinário acupunturista em ativá-la. Como regra geral,
animais saudáveis têm maior potencial de cura. Em Medicina Veterinária,
a acupuntura é indicada para o tratamento de diversas doenças como
terapia única ou complementar à tradicional, são elas: gastrites, enterites,
colites, bronquite, broncopneumonia, pleurisia, miocardites, arritmia
cardíaca, nefrites, alterações na micção, prostatite, cistite, hipotiroidismo,
hipertiroidismo, diabetes insipidus, espondilopatia hipertrófica, paralisia
facial, epilepsia, seqüelas da cinomose, mastite, conjuntivite, otite média,
entre outras. Através de uma ação de extensão, em março de 2008
iniciou-se o serviço de Acupuntura Veterinária no Hospital de Clínicas
Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Procurando
disponibilizar atendimento especializado para comunidade, esses foram
organizados em um turno por semana de forma que os pacientes fossem
agendados e consultados conforme a disponibilidade de horários, sendo
atendidos semanalmente até receber alta No decorrer deste ano foram
atendidos 34 animais em um total de 184 sessões de acupuntura. Destes,
14 pacientes foram encaminhados para atendimento devido a doenças do
disco intervertebral, seis por lesão músculo-esquelético, quatro para
promoção de cicatrização de feridas, três por artrose, dois por neuropatia
decorrente de cinomose e quatro pacientes por causas distintas. No final
do ano de 2008 somaram-se 19 altas médicas, que foram o foco do
questionário sobre o serviço de Acupuntura elaborado pela executora do
projeto. Com resultados parciais, o trabalho apresenta as respostas dos
proprietários de cinco destes pacientes: 80% dos proprietários não
conheciam o tratamento por acupuntura antes desse projeto; nunca
utilizaram em si próprios, assim como seus familiares. Ainda, desses
100% jamais haviam submetido algum animal a esta modalidade de
tratamento e 80% dos animais não haviam utilizado nenhum tratamento
alternativo anteriormente. Antes do início do tratamento, 40% esperavam
a cura de seu animal, 40% acreditavam na melhora da qualidade de vida
e 20% almejavam alívio da dor. Desses, 100% disseram-se satisfeitos
com os resultados obtidos em seus animais, já que resultados esperados
foram alcançados, assim como também repetiriam, se necessário, a



mesma modalidade terapêutica em outro animal. Quando perguntados
sobre o grau de satisfação com o tratamento de acupuntura, de 1 a 10, a
média foi de 8,75 (sendo 8 a menor nota mencionada e 10 a máxima).
Com estes resultados parciais, mostrou-se a importância da continuidade
desse projeto, assim como a ampliação dos atendimentos para que mais
animais possam aproveitar os benefícios da acupuntura.


