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RESUMO

Isadora Sehn1, Natani Peiter2, Mirela Sehn3 A acupuntura é deﬁnida como
a inserção de agulhas na pele em acupontos específicos com o objetivo de
cura (GLÓRIA; LAVRADOR; LUNA, 2017). A cinomose é uma doença
sistêmica, causada por um vírus altamente contagioso e agressivo, com
elevados índices de mortalidade. Com isso, o presente trabalho tem como
objetivo ratiﬁcar a importância da acupuntura como uma terapia
alternativa e complementar para o tratamento da cinomose canina. Tratase de um resumo simples descritivo, retroativo e de caráter qualitativo de
coleta de dados fundado no estudo bibliográﬁco. Sabe-se que a cinomose
é responsável pelo desequilíbrio nos sistemas orgânicos do paciente e que
a doença não possui tratamento efetivo, somente sintomáticos. (SILVA,
2011). A terapia de acupuntura consiste na estimulação de pontos
sensoriais na pele e músculos, com a liberação de opióides endógenos,
reestabelecendo o equilíbrio orgânico do animal. Além disso, lesões em
sistema nervoso central possuem limitações quanto ao tratamento
medicamentoso para recomposição da função neuronal, sendo assim, a
acupuntura é uma nova forma terapêutica (SILVA, 2011). Dessa forma,
evidencia-se uma associação importante entre a cinomose com essa
terapia complementar milenar, que possibilita evoluções consideráveis ao
longo da terapêutica dos pacientes. Ainda, destacam-se relatos de casos
na literatura que vão ao encontro da relevância que a acupuntura se faz
no tratamento da doença: “a partir da nona sessão o paciente já
apresentava uma melhora signiﬁcativa do quadro neurológico, pois
chegara ao ambulatório caminhando sozinho, mas ainda caia. Seu quadro
foi evoluindo até recuperação total da musculatura, da propriocepção e
caminhar sozinho sem cair.” Tendo em vista os vigentes estudos
constata-se a importância da acupuntura como tratamento complementar
para a cinomose. GLÓRIA, I. P.; LAVRADOR, C.; LUNA, S. A utilização da
acupuntura em medicina veterinária. 2017. SILVA, C. C. F. DA. Acupuntura
No Tratamento Da Cinomose Nervosa. n. July, p. 46, 2011. Acadêmica de
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