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Comparar os efeitos da aplicação de AC com e 

sem anestesia em modelo animal de alodinia 

mecânica induzida pela DN. 

A AC foi aplicada, 14 dias após a cirurgia, durante 8 dias 

sendo 30min/dia, usando agulha de aço inoxidável 

(bilateralmente no ponto B24 ). 

 

Anestesia utilizada para o experimento: Isofurano 2% para 

indução e Isofurano 0,5% para manutenção. 
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N=100; Wald χ2 = 1419.33; , P≤0,05. 

* Diferente  para C, Sh, Sh+AC; 

# Diferente para P; P+AN. 

 

A análise estatística utilizada foi a Generalized Estimation Equation 

(GEE/Bonferroni) (P≤0.05). 
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 O tratamento com AC foi capaz de 

reverter parcialmente a alodinia 

mecânica gerada pelo modelo de dor 

neuropática, e o efeito perdurou por 48 

h. A analgesia foi maior no grupo que 

recebeu anestesia.  

 

Esse resultado sugere um efeito 

potencializador da anestesia associado 

à acupuntura, que não foi observado no 

uso isolado de anestesia. 

 A DN é definida como “dor iniciada ou causada 

por lesão primária ou disfunção em sistema 

nervoso”, porém sua prevalência depende do 

tipo de trauma e da disfunção relacionada.  

 A terapia por AC apresenta efeitos promissores 

no tratamento da DN; 

  A AC em animais pode ser realizada com o uso 

de anestesia com o objetivo de manter o animal 

imóvel durante o tratamento, porém o uso do 

anestésico poderia promover um efeito 

sinérgico à analgesia, levando à viés de 

confusão neste tipo de estudo.  
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