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RESUMO

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é um sistema médico bem
desenvolvido e para manter-se saudável é preciso buscar a harmonia das
funções do corpo e entre o corpo e a natureza. A doença ocorre quando o
desequilíbrio é estabelecido e sua prevenção é base integrante da MTC.
Apesar de respaldado por evidências cientíﬁcas, não se observa sua
inclusão nas grades curriculares do curso de Medicina Veterinária. O
objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento e o interesse dos
acadêmicos da UFRPE e médicos veterinários registrados no CRMV/PE.
Utilizou-se o método de questionário online, contendo 9 perguntas
objetivas. O resultado foi de 120 respostas. A faixa etária maior foi entre
18 e 25 anos com 57,1% e a menor possuía 60+, representando 0,8%. Em
relação ao gênero, a prevalência foi das mulheres (82,5%). Médicos
veterinários possuíam registro entre 1-3 anos. Todos sabiam o que era
acupuntura e apenas 9,2% desconheciam seu uso na medicina
veterinária. Em relação à prescrição da acupuntura como terapia, 59,2%
aﬁrmaram incluí-la em sua rotina de trabalho, 34,2% raramente a indicam
e 1,7% não acreditam nos resultados. Sobre a eﬁcácia, 85,8% acreditam
no seu potencial. Quando perguntado se seria interessante considerar
uma especialização na área, 61,7% aﬁrmaram que seria um ótimo
complemento à formação individual, 31,7% possuem outros interesses e
6,7% não sabiam da existência dessa possibilidade. Por ﬁm, 78,3% foram
positivos em abrir espaço para terapias integrativas na rotina, 19,2% não
possuem opinião e 2,5% aﬁrmam que o tempo poderia ser norteado para
outras disciplinas. Conclui-se que a maioria dos acadêmicos e Médicos
Veterinários da pesquisa reconhecem a acupuntura como um suporte em
saúde integrativa, bem como sua estratégia potencial de utilização nos
cuidados veterinários.
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