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RESUMO

A acupuntura utilizada em gatos é de extremo benefício pela abordagem
respeitando os limites do animal e manipulação buscando promover a
sensação de segurança e conforto. O acesso ao sistema nervoso central
via estímulo periférico resulta no reajuste da homeostase. Porém, apesar
do respaldo cientíﬁco, a literatura envolvendo a medicina felina é escassa
quanto à sua utilização. O objetivo desse estudo é analisar a eﬁcácia da
acupuntura utilizada como terapia complementar no tratamento de
doenças em gatos. Em geral, gatos possuem Qi superﬁcial e acessível ao
agulhamento mais suave. O local deve respeitar as particularidades dos
gatos e prezar pelo acolhimento seguro. A preferência é começar pelo
ponto VG14 dorsal, proporcionando relaxamento. A eﬁcácia neurológica
em felinos é principalmente relacionada ao controle da dor aguda e
crônica, porém, existem relatos de casos com evolução positiva no
tratamento de acalasia esofágica idiopática, tratamento não cirúrgico de
doença do disco intervertebral, acidentes cerebrovasculares e
hemorragias cerebrais por trauma. Convulsões, meningite e epilepsia
idiopática são transtornos raros na rotina felina mas possuem resultados
descritos em estudos. Em relação às doenças do trato urinário, como
doença renal crônica, cistite e inﬂamação neurogênica da bexiga, existe
constatação do alívio do sofrimento e a diminuição da possibilidade de
recidiva. Distúrbios gastrointestinais apresentam um ótimo grau de
melhora sintomatológica. E21 e E23 são pontos comprovados para
aumentar o peristaltismo gastrointestinal em animais com síndrome de
constipação, síndrome do intestino irritável, pancreatite, colite linfocíticaplasmocítica e megacolón. Pacientes oncológicos diferem das outras
patogenias devido à agressividade de seu aparecimento. Neste caso, a
acupuntura deve ser utilizada com objetivo de suavizar os efeitos
citotóxicos dos quimioterápicos. Sua eﬁcácia no tratamento da
imunossupressão é relatada em diversos estudos. Dessa maneira, além
dos resultados positivos obtidos como terapia complementar, a
acupuntura é um recurso ideal para os felinos devido à consideração às
suas singularidades que possuem poucas terapias voltadas integralmente
à espécie.
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