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RESUMO

A acupuntura é uma técnica tradicional oriental, pouco invasiva e
com proposito primordial de cura ou atenuação de processos
crônicos. A dermatite psicogênica é um comportamento
estereotipado diretamente relacionado à liberação de endorﬁnas
para diminuir sentimentos incômodos, como mudanças ambientais
ou adição de fatores considerados estressantes pelo animal. O
objetivo do trabalho foi avaliar o uso da acupuntura para o
controle do prurido associado à dermatite psicogênica por
exclusão. O animal, gato com 02 anos, pelagem siamesa,
apresentava lambedura excessiva e alopecia bilateral simétrica
nos membros posteriores, sem formação de crosta ou lesão
exsudativa. O diagnóstico e tratamento foi conforme os Zang Fu,
devido à natureza de desequilíbrio emocional corroborado pelo
histórico prévio animal. A sala foi devidamente organizada para
atender as expectativas cat-friendly para um paciente com o
temperamento vulnerável, incluindo iluminação baixa e palpação
suave. As agulhas empregadas foram de 0,22mm e 1,27cm de
comprimento, aplicadas de maneira superﬁcial, durante 10-20
minutos, como indicado por Xie. O animal fez 16 sessões ao ﬁnal
de 4 meses. No início, a prioridade foi a o uso do ponto VG20,
buscando equilibrar o Shen e VG14 Da zhui; PC6 para redirecionar
o Qi estagnado, de maneira suave, devido ao acúmulo de
sentimentos negativos como frustração pela troca de lar, solidão
constante e triste; IG11 para remover vento e calor, prurido e
arrefecer o sangue; Ba10 com objetivo único de intensiﬁcar a
remoção do prurido; F3 ajudando o Qi a sair do fígado e oferecer
uma circulação livre. Por ﬁm, VB13, buscando acalmar a mente,
ansiedade e medos. O resultado foi visualmente satisfatório, com
recuperação da pelagem nas áreas alopécicas sem introdução de
fármacos. Dessa maneira, a acupuntura foi um recurso terapêutico
valioso para dermatopatia psicogênica e deve ser explorada com
mais frequência em gatos devido à natureza pouco invasiva do
procedimento.
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