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RESUMO 

 

SILVA, J.M. Tratamento da Epilepsia com Acupuntura e Implante de Ouro em 
Cães [Treatment of the Seizure with Acupuncture and Gold Implants in Dogs]. 2016. 
54 p. Monografia de conclusão do curso de Medicina Veterinária – Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF. 

 

A epilepsia é uma desordem neurológica comum em cães, com prevalência de 0,5 a 
5.7%. Trata-se de uma afecção desafiadora na rotina veterinária devido à alta 
incidência de casos, à dificuldade de identificação e de um correto diagnóstico e ao 
índice significativo de insucesso no tratamento medicamentoso, sendo um terço dos 
cães epiléticos refratários. O objetivo da terapia antiepilética deve ser, então, reduzir 
ao máximo a frequência, a duração e a intensidade das crises epiléticas, levando a 
mínimos efeitos colaterais. Por esse motivo, a associação de terapias 
complementares, tais como a acupuntura, com o intuito de diminuir as crises, 
estabilizar o paciente e diminuir as doses dos medicamentos torna-se um ponto a ser 
considerado na conduta terapêutica de pacientes epiléticos. Diversos estudos têm 
demonstrado a eficácia da acupuntura e suas modalidades no tratamento de 
epilepsia. Para tanto, essa revisão bibliográfica tem como objetivo abordar o 
tratamento da epilepsia por meio da acupuntura como conduta terapêutica 
complementar ao tratamento medicamentoso. Alguns aspectos gerais sobre a 
epilepsia em pequenos animais serão abordados e discorrera-se sobre a acupuntura 
em seus aspectos gerais, englobando um breve histórico e os seus mecanismos e, 
em seguida, o tratamento da epilepsia com acupuntura e as suas modalidades, em 
especial, a colocação do implante de ouro. 

 

Palavras-chave: desordem neurológica, cães refratários, crises epiléticas, terapia 

antiepilética, terapias complementares. 

 



   

                                                                                                                                                                           

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, J.M. Treatment of the Epilepsy with Acupuncture and Gold Implantes in 
Dogs [Tratamento da Epilepsia com Acupuntura e Implante de Ouro em Cães]. 2016. 
54 p. Monografia de conclusão do curso de Medicina Veterinária – Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF. 

 

Epilepsy is one common neurological disorder in dogs, with a prevalence of 0,5 to 5.7 
%. This is a challenging disease in the veterinary routine due to the high incidence of 
cases, to the difficulty of identification and a correct diagnosis and to the significant 
failure rate in drug treatment, about one third of epileptics dogs are refractory. The 
aim of the antiepileptic treatment should be, then, reduce to the maximum the 
frequency, duration and  intensity of seizures,leading to minimal side effects. For this 
reason, the association of complementary therapies, such as acupuncture, in order to 
decrease seizures, stabilize the patient e decrease drugs doses becomes a point to 
be considered in the therapeutic management of epileptics patients. Several studies 
have demonstrated the efficacy of acupuncture and it’s modalities in the treatment of 
epilepsy. Therefore, this literature review aims to adress the treatment of epilepsy 
through acupuncture as a complementary approach to the drug treatment. Some 
general aspects of epilepsy in small animals will be covered and discussion about 
acupuncture, in it’s general aspects, covering a brief history and it’s mechanisms, will 
be made and, after that, the treatment of epilepsy with acupuncture and it’s 
modalities, especially the gold implants. 

 

Keywords: neurological disorder, refractory dogs, seizures, antiepileptic treatment, 

complementary therapies. 

 

 



   

                                                                                                                                                                           

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

PARTE I 

Figura 1.  Espaço “Day Care” (A); espaço externo para fisioterapia (B); 

entrada da clínica (C); recepção (D) .................................................... 11 

Figura 2. Gráfico mostrando as idades dos pacientes atendidos (Felinos) ......... 13 

Figura 3.  Gráfico mostrando as idades dos pacientes atendidos (Cães) ............ 14 

Figura 4. Gráfico mostrando as raças dos pacientes atendidos ......................... 14 

Figura 5. Gráfico mostrando o número de animais de cada espécie atendido.... 15 

Figura 6. Instalações da clínica: recepção (A), sala de fisioterapia- esteira 

de hidroterapia (B), consultório (C), entrada (D), sala de 

internação (E), sala de raio-x (F), sala de tomografia (G)  ................... 18 

Figura 7. Radiografia pós-cirúrgica (A) de redução de fratura de úmero (B)  ...... 19 

Figura 8.       Procedimentos realizados durante o estágio ...................................... 20 

 

PARTE II 

Figura 9.  Raças caninas com predisposição hereditária a epilepsias  ................ 29 

Figura 10.  Fragmentos de ouro e equipamento para sua implantação em 

pontos de acupuntura .......................................................................... 37 

Figura 11.  Pontos Si Shen Kong (Quatro cavaleiros) comumente utilizado em 

casos de epilepsia ............................................................................... 40 

Figura 12.   Mecanismo provável da acupuntura auricular no tratamento de 

epilepsia .............................................................................................. 42 

Figura 13. Demonstração esquemática da potencial relação entre 

acupuntura, receptores opioides e canais Na+ na regulação de 

hiperexcitabilidade cerebral e nas crises epiléticas ............................. 44 

 

 



   

                                                                                                                                                                           

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Alterações encontradas nos atendimentos ............................................ 16 

Tabela 2.  Cirurgias realizadas durante o período de estágio ................................ 21 

 



   

                                                                                                                                                                           

 

 

SUMÁRIO 

 

PARTE I. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 10 

2. CLÍNICA DE ACUPUNTURA VETERINÁRIA FLOR DE LOTUS ........................... 11 

2.1. Estrutura Física e Funcionamento  ............................................................. 11 

2.2. Atividades desenvolvidas  ........................................................................... 12 

2.3. Casuística  .................................................................................................. 13 

2.4. Discussão ................................................................................................... 17 

3. CONVET  ............................................................................................................. 18 

3.1. Estrutura Física e Funcionamento .............................................................. 18 

3.2. Atividades desenvolvidas  ........................................................................... 19 

3.3. Casuística  .................................................................................................. 20 

3.4. Discussão  .................................................................................................. 22 

4. CONCLUSÃO  ..................................................................................................... 23 

 

 PARTE II. TRATAMENTO DA EPILEPSIA COM ACUPUNTURA E IMPLANTE DE 

OURO EM CÃES 

1. INTRODUÇÃO  .................................................................................................... 25 

2. EPILEPSIA EM CÃES .......................................................................................... 27 

3. ACUPUNTURA .................................................................................................... 30 

  3.1. História da acupuntura .............................................................................. 30 

  3.2. Mecanismos da acupuntura ...................................................................... 33 

4. IMPLANTE DE OURO ......................................................................................... 36 

4.1. Mecanismos do Implante de Ouro .............................................................. 36 

5. TRATAMENTO DA EPILEPSIA COM ACUPUNTURA E IMPLANTE DE OURO ... 39 

5.1. Tratamento com Acupuntura ....................................................................... 39 

5.2. Implante de ouro para tratamento e controle da epilepsia ........................... 45 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................ 47 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................... 48 



   

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO



10 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado Curricular do curso de Medicina Veterinária da 

Universidade de Brasília é um componente muito importante para a formação do 

estudante de Medicina Veterinária, pois é o momento de colocar em prática todo o 

aprendizado adquirido durante o curso e, além de tudo, escolher a área de maior 

afinidade. 

A estudante realizou o seu estágio curricular em dois locais diferentes. A 

primeira etapa ocorreu na Clínica Flor de Lótus, na área de acupuntura veterinária 

no período de 1º de Março de 2016 a 1º de Abril de 2016, totalizando 154 horas. A 

segunda etapa ocorreu na clínica Convet, centro de especialidade em ortopedia e 

neurologia, no período de 11 de Abril de 2016 a 3 de Junho de 2016, totalizando 

326 horas. O objetivo desse relatório é relatar as atividades desenvolvidas no 

estágio curricular da estudante, bem como discorrer sobre as observações e 

aprendizados adquiridos durante esse período. 
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2. CLÍNICA DE ACUPUNTURA FLOR DE LOTUS 

 

2.1. Estrutura e funcionamento 

 A clínica Flor de Lótus é especializada em reabilitação animal, oferecendo 

serviços de acupuntura e fisioterapia veterinária, além das especialidades 

associadas, tais como neurologia e ortopedia. Localiza-se na Rua Ramiro de 

Santa Cruz Abreu, n. 33, em Jardim Bonfigliolli, São Paulo- SP, funcionando com 

hora marcada e em horário comercial, excetuando as terças e quintas quando a 

clínica atende até às 21h.  

 O espaço físico da clínica consiste em uma recepção com lavabo, duas 

salas de sessões de acupuntura, uma sala de fisioterapia, uma copa de uso dos 

funcionários e o espaço externo para o Day Care, que é um espaço reservado 

para os animais que passam o dia em tratamento na clínica (figura 1). 

Figura 1: Espaço “Day Care” (A); espaço externo para fisioterapia (B); entrada da clínica (C); 

recepção (D) 
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2.2. Atividades desenvolvidas 

  

O horário de atividades da aluna consistia das 09 às 17 horas, com um 

intervalo para o almoço. Sempre se apresentava trajada com pijama cirúrgico ou 

jaleco e calças compridas. 

As atividades do estagiário eram acompanhar as sessões de acupuntura, de 

segunda a quinta-feira, e as sessões de fisioterapia, às sextas-feiras, auxiliando 

os veterinários no que fosse necessário, recebendo e acompanhando os clientes, 

auxiliando na anamnese, discutindo os casos, organizando e mantendo o espaço 

limpo, entre outras atividades. Em muitas sessões foi possível à estagiária fazer 

Reiki nos pacientes durante as sessões de acupuntura.  A estagiária sempre fazia 

perguntas e também era questionada, além de tomar nota de todos os 

atendimentos e discussões médicas. 

 Ao final do estágio, a estagiária apresentou um caso clínico de tratamento 

com acupuntura em doença renal crônica em felinos com a presença dos 

veterinários responsáveis pela clínica e dos outros estagiários.  
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2.3. Casuística 

 

Durante o período de estágio (1/3/2016 a 1/4/2016) foram realizados 

acompanhamentos de no total de 110 consultas, sendo 5 para colocação cirúrgica 

de implantes de ouro, 2 consultas de ortopedia, 15 para sessões de fisioterapia e 

para 88 sessões de acupuntura. Desses acompanhamentos, foram 52 casos 

novos, que se repetiam ao longo da semana.  

As desordens observadas foram: doença de disco intervertebral, anemia 

imunomediada, displasia coxofemural, osteoartrose, fraturas, tumor de mama, 

enterite, cistos hepáticos e adrenais, doença renal crônica, rompimento de 

ligamento cruzado, paresia infecciosa por cinomose, má formação, incontinência 

fecal e urinária, piodermatite, ansiedade, gastrite, lesão cervical, hipotireoidismo, 

hiperadrenocorticismo, epilepsia, linfoma e doença cardíaca (tabela 1). Outros 

parâmetros, tais como: idade, raça e espécie, respectivamente, estão 

representados nas figuras abaixo (figura 2, 3, 4 e 5 respectivamente).  

 

 

Figura 1: Gráfico mostrando as idades dos pacientes atendidos (felinos). 
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Figura 3: Gráfico mostrando as idades dos pacientes atendidos (cães). 
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Figura 4: Gráfico mostrando as raças dos pacientes atendidos. 
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Figura 5: Gráfico mostrando o número de animais de cada espécie atendidos. 
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Tabela 1: Alterações encontradas nos atendimentos. 

 
SISTEMAS 

 
 
ALTERAÇÕES  

 
NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS 

CARDIORESPIRATÓRIO  Cardiopatia 1 

CIRCULATÓRIO  Linfoma 
Anemia Imunomediada 

1 

COMPORTAMENTAL  Ansiedade 1 

DERMATOLÓGICO  Piodermatite 1 

ENDÓCRINO  Tumor de mama 
Hipotiroidismo    
Hiperadrenocorticismo  
Cistos Adrenais                

2 
1 
1 
1 

GASTROINTESTINAL  Enterite 
Gastrite  
Cistos Hepáticos 
Incontinência Fecal         

1 
1 
1 
1 

NEUROLÓGICO  Doença de Disco 
Intervertebral 
 
Lesão na Coluna 
Epilepsia 
Acidente Vascular  
Encefálico 
Paresia Infecciosa por 
Cinomose 
 

29 
 
 
2 
1 
1 
 
1 
 
 

OSTEOARTICULAR  Displasia coxofemural 
Osteoartrose 
Fraturas 
Rompimento Ligamento 
Cruzado 
Má formação nos 
membros 

9 
6 
4 
4 
2 

  Fraturas 4 

  Má formação nos 
membros 

2 

URINÁRIO  Doença Renal Crônica 
Incontinência Urinária 
 

1 
1 
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2.4. Discussão 

 

Dentre os inúmeros atendimentos, foi possível perceber que a grande 

maioria se tratava de pacientes com afecções de coluna, principalmente doença 

de disco intervertebral.  A maior parte consistia de animais de pacientes idosos, 

sendo esses mais susceptíveis a desenvolverem essa alteração devido a maior 

degeneração dos discos cartilaginosos intervertebrais com a idade. Muitos desses 

pacientes não passaram por procedimento cirúrgico por opção do proprietário, 

sendo os fatores principais o risco anestésico apresentado para animais idosos e 

a condição financeira, optando-se por condutas terapêuticas que visassem o 

controle da dor e do desconforto e uma melhoria na qualidade de vida do paciente 

como a acupuntura e a fisioterapia, sendo que essas terapias tem o intuito de 

controlar a dor e normalizar funções motoras e sensoriais e as alterações 

fisiológicas, como, por exemplo, a micção.  

Além disso, como medida conservativa, esses pacientes recebiam outros 

cuidados com a finalidade de que quadro não se agravasse, evitando-se o esforço 

físico exagerado, elevando as vasilhas de água e comida para um nível mais alto 

e evitando-se subidas e descidas de locais mais altos. Alguns pacientes também 

recebiam medicamentos para analgesia. Dessa maneira, as sessões de 

acupuntura e fisioterapia geralmente eram continuadas, possivelmente até o fim 

da vida do animal.  As sessões eram realizadas na maioria dos casos uma vez 

por semana, podendo ser espaçada para sessões quinzenais, conforme a 

estabilização do quadro do paciente. Alguns pacientes apresentavam-se com 

paralisia de membros posteriores, e, em alguns desses casos os pacientes 

voltavam a andar após três ou quatro sessões de acupuntura e fisioterapia.  

Dessa forma pode-se observar a importância que a acupuntura e a 

fisioterapia têm em promover benefícios para esses pacientes, aumentando o 

bem estar, diminuindo a dor, regulando o apetite, promovendo fortalecimento 

muscular e, dessa maneira, prolongando a vida dos pacientes e, o mais 

importante, garantindo qualidade de vida a eles. 
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3. CLÍNICA CONVET 

 

3.1. Estrutura e funcionamento  

 

A clínica CONVET é especializada em ortopedia e neurologia, oferecendo 

serviços de radiografia, tomografia, avaliação ortopédica e neurológica, 

ultrassonografia, ecocardiograma, patologia clínica, fisioterapia, internação, 

cirurgias e atendimento clínico.  Localiza-se no setor de indústrias Bernardo Saião 

quadra 1,  comércio local 1, lote 4, loja 1, Núcleo Bandeirante ,Brasília- DF, 

funcionando 24 horas, de  segunda a sábado.  

O espaço físico da clínica consiste em uma recepção, dois banheiros, três 

consultórios, sala de tomografia, internação, sala de radiografia, espaço para 

fisioterapia, copa dos funcionários e centro cirúrgico (figura 6).  

 

Figura 6: Instalações da clínica: recepção (A), sala de fisioterapia- esteira de hidroterapia (B), 

consultório (C), entrada (D), sala de internação (E), sala de raio- x (F), sala de tomografia. 
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3.2. Atividades desenvolvidas 

 

O horário de atividades da aluna consistia das 09 às 18 horas, de segunda a 

sexta- feira, com um intervalo para o almoço. Sempre se apresentava trajada com 

pijama cirúrgico ou jaleco e calças compridas 

As atividades do estagiário eram acompanhar as consultas clínicas, as 

avaliações ortopédicas e neurológicas, as radiografias, as tomografias, os exames 

de ultrassonografia, bem como assistir aos pacientes internados, auxiliar e 

acompanhar nas cirurgias (figura 7), receber e acompanhar os clientes, e auxiliar 

nas atividades gerais da clínica. 

 

Figura 7: Radiografia pós-cirúrgica (A) de redução de fratura de úmero (B). 
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3.3. Casuística 

 

Durante o período de estágio (11/4/2016 a 3/6/2016) foram realizados 

acompanhamentos de em média 80 consultas ortopédicas e neurológicas, 15 

consultas de clínica médica, 60 tomografias computadorizadas, 100 

radiografias,10 eletrocardiogramas, 15 ultrassonografias e 32 procedimentos 

cirúrgicos (tabela 2), além do acompanhamento dos pacientes na internação 

(figura 8). 

As alterações observadas mais comumente foram: pancreatite, anemia, 

doença renal, cistite bacteriana, FIV, FeLV, leishmaniose, erlichiose, babesiose, 

osteossarcoma, piometra, linfoma, acidente vascular cerebral, tumor de mama, 

gastrite, epilepsia, encefalite, doença de disco intervertebral, meningite, displasia 

coxo- femoral, necrose asséptica da cabeça do fêmur, hérnia diafragmática, 

fratura de coluna, pelve, úmero, rádio, tíbia, metacarpo, metatarso,  costelas, 

crânio, e ruptura de ligamento cruzado. 

 

 

Figura 8: procedimentos realizados durante o período de estágio.
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Tabela 2: Cirurgias realizadas durante o período de estágio. 

 

CIRURGIAS  NÚMERO 

NEUROLÓGICAS Correção de extrusão de 

disco intervertebral 

Redução de Fratura de 

coluna 

Craniotomia (retirada de 

osteossarcoma) 

2 

 

2 

1 

ORTOPÉDICAS 

 

 

Correção de Ruptura de 

Ligamento Cruzado  

Amputação da cabeça do 

fêmur (colocefalectomia) 

Redução de fratura de tíbia 

Redução de Fratura Pelve 

Redução de Fratura 

torácica 

Redução de Fratura de 

fêmur 

Redução Fechada de 

Fratura de Tíbia 

Redução de Fratura de 

úmero  

6 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

OUTRAS Ovariosalpingohisterectomia 

Tratamento odontológico 

Laparotomia 

Orquictomia 

4 

4 

2 

1 
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 3.4. Discussão 

Os procedimentos cirúrgicos mais comumente realizados na clínica de 

neurologia e ortopedia foram de correção de ruptura do ligamento cruzado, que é 

uma alteração, segundo a literatura, que apresenta maior frequência em animais 

de grande porte. Entretanto, foram observados mais casos em animais de 

pequeno porte, especialmente das raças Shih tzu e Yorkshire; E a amputação da 

cabeça do fêmur, decorrente, principalmente, de displasia coxofemoral. 

A rotina na clínica de neurologia e ortopedia veterinária é bem intensa, fato 

que mostra a importância dessas especialidades na Medicina Veterinária. Durante 

o estágio, a maior parte dos casos atendidos consistiu de pacientes acidentados, 

principalmente decorrente de atropelamentos, apresentando fraturas e lesões em 

regiões variadas. Essas fraturas e lesões, muitas vezes, representavam risco de 

morte para o paciente, fazendo-se importante o diagnóstico rápido dessas 

alterações a partir da análise clínica e diagnóstica (por meio da radiografia e 

tomografia), e a tomada de decisão imediata a fim de estabilizar o quadro do 

animal.  

Nesse contexto, os meios de diagnóstico por imagem mostram-se 

extremamente importantes na Medicina Veterinária para diagnosticar as 

alterações ortopédicas e neurológicas bem como acompanhar a evolução dos 

pacientes. Entre eles está a tomografia, fundamental para avaliação 

principalmente das alterações neurológicas. Entretanto, esse aparelho, bem como 

a radiografia digital e a ressonância magnética, por exemplo, não são utilizados 

rotineiramente nas clínicas e hospitais veterinários por apresentarem alto custo.  

Além disso, a capacitação do médico veterinário que atua nessas 

especialidades se faz necessária, uma vez que são especialidades complexas, 

que exigem habilidade e perspicácia para o correto diagnóstico e para eficaz 

tomada de decisão. 

Com o tempo, entretanto, espera-se que essas especialidades cresçam 

ainda mais na Medicina Veterinária, com mais profissionais capacitados e mais 

equipamentos disponíveis, possibilitando uma correta abordagem diagnóstica e 

terapêutica para os pacientes.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular na clínica Flor de Lotus, bem como na Convet, 

proporcionou a estagiaria acompanhar a rotina dos atendimentos de acupuntura e 

dos atendimentos especializados de neurologia e ortopedia, bem como clínica 

médica, de pequenos animais. Essa experiência foi de suma importância para o 

aprimoramento profissional da estagiária.   

A possibilidade de discussão dos casos com os veterinários, de contato com 

os clientes, de participação no diagnóstico e no tratamento dos pacientes e do 

cuidado com os animais, possibilitou à estudante colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação. 

Tudo isso possibilitou adquirir mais confiança e capacidade para poder atuar 

como Médica Veterinária e para poder prosseguir realizando a especialização 

com a qual teve mais afinidade profissional.  
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PARTE II 

 

TRATAMENTO DA EPILEPSIA COM ACUPUNTURA E IMPLANTE 

DE OURO EM CÃES 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia é uma alteração neurológica muito comum em cães, sendo a 

prevalência estimada em 0,5 a 5,7%, e caracteriza-se por crises epiléticas 

espontâneas e recorrentes (MARTINS et al., 2012). Trata-se de uma afecção 

desafiadora na rotina veterinária devido à alta incidência de casos, à dificuldade 

de identificação e de um correto diagnóstico e ao índice significativo de insucesso 

no tratamento medicamentoso (MARTINS et al.,2012). É uma desordem 

neurológica que resulta de atividade elétrica anormal no cérebro, ocorrendo crise 

epilética quando, por alguma estimulação súbita, há desequilíbrio entre a 

atividade inibitória e excitatória na rede de neurônios no córtex cerebral (CHEN et 

al., 2014; TORRES et al., 2011;  CAKMAK, 2006).  

Crise epilética é o termo que descreve os sinais clínicos decorrentes de 

descargas neuronais hiperssincrônicas, caracterizadas por alterações 

estereotipadas e paroxísticas motoras e/ou de comportamento. Já a epilepsia 

ocorre quando há um distúrbio encefálico que predispõe a ocorrência de crises 

epiléticas. Portanto, epilepsia pode ser caracterizada como uma doença e crise 

epilética como uma manifestação clínica. Quando a crise epilética ocorre 

continuamente e tem duração de mais de cinco minutos ou quando uma série de 

crises ocorre sem recuperação de consciência em um período de trinta minutos, 

denomina-se “status epileticus”. Essa condição pode ocorrer quando as crises 

epiléticas não são bem controladas e é uma situação que exige tratamento 

emergencial e desfavorece o prognóstico, podendo levar à morte do paciente. O 

termo convulsão, muito usado antigamente, é ultrapassado e deve ser evitado, 

pois se refere apenas às crises epiléticas generalizadas com componente motor. 

A definição de convulsão pelo dicionário Aurélio é contração violenta e involuntária 

dos músculos ou membros, podendo ser utilizada apenas para descrever crises 

epiléticas generalizadas com envolvimento do componente motor (ROSA et al., 

2014; MARTINS et al.,2012; TORRES et al., 2011).  

A epilepsia é uma desordem neurológica comum, tanto em pequenos 

animais quanto em humanos. Aproximadamente um terço dos cães epiléticos é 

refratário à terapia medicamentosa e mesmo com o surgimento de novas drogas 
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antiepiléticas para humanos, um correto tratamento para cães permanece 

limitado. Isso ocorre devido ao curto tempo de meia-vida dessas drogas no 

organismo dos cães, o que tornaria necessária a aplicação da medicação várias 

vezes ao dia, aumentando o custo e os efeitos colaterais. As drogas comumente 

utilizadas no tratamento de epilepsia em cães, fenobarbital e brometo de potássio, 

são eficazes, entretanto uma proporção significativa de casos é refratária, cerca 

de 20-30% (ROSA et al., 2014; MARTINS et al.,2012; CHANDLER, 2006). 

A resolução completa da epilepsia não é sempre alcançada, portanto o 

objetivo da terapia antiepilética deve ser de reduzir ao máximo a frequência, a 

duração e a intensidade das crises, levando a mínimos efeitos colaterais (ROSA 

et al., 2014). O sucesso do tratamento pode ser verificado quando há remissão de 

pelo menos 50% das crises epiléticas (PODELL, 1998).  Por esse motivo, a 

associação de terapias complementares, tais como a acupuntura, com o intuito de 

diminuir as crises, estabilizar o paciente e diminuir as doses dos medicamentos 

torna-se um ponto a ser considerado na conduta terapêutica de pacientes 

epiléticos. Diversos estudos têm demonstrado a eficácia da acupuntura no 

tratamento de epilepsia (CHEN et al., 2014). 

Essa revisão bibliográfica tem como objetivo abordar o tratamento da 

epilepsia por meio da acupuntura como conduta terapêutica complementar ao 

tratamento medicamentoso, discorrendo sobre as suas principais modalidades, 

tais como moxabustão, eletroacupuntura, auriculoacupuntura e implantação de 

fragmentos de ouro.  Primeiramente, serão abordados alguns aspectos gerais 

sobre a epilepsia em pequenos animais. Em seguida, discorrera-se sobre a 

acupuntura em seus aspectos gerais, englobando um breve histórico e os seus 

mecanismos e, finalmente, o tratamento da epilepsia com acupuntura e as suas 

modalidades, em especial, a colocação do implante de ouro. 
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2. EPILEPSIA EM CÃES 

 

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) a crise epilética é chamada de 

Chou-feng, e a epilepsia é chamada de Xian Zheng. Ambas pertencem a 

síndromes de vento interno, que estão relacionadas à fleugma, deficiência ou 

estagnação de Yin, sangue e essência- Jing (XIE & PREAST, 2011). Segundo a 

MTC, a etiologia da epilepsia é resultado de um distúrbio de Qi, envolvendo o 

excesso de Yang em contraposição à deficiência de Yin. Como o meridiano Vaso 

Governador (VG), localizado desde a linha média posterior originando desde o 

períneo até terminar na cabeça, é o meridiano que governa todo o Yang do 

organismo, os pontos comumente mais utilizados no tratamento de epilepsia são 

localizados nesse meridiano (CHEN, 2010).  

As crises epiléticas são classificadas quanto ao foco epileptogênico em 

focais, quando são originadas em um dos hemisférios cerebrais, e generalizadas, 

quando são originadas de uma região do diencéfalo ou de ambos os hemisférios 

cerebrais simultaneamente, ocorrendo sinais simétricos e perda de consciência. 

As crises focais podem ser divididas em simples, quando o estado de consciência 

está normal, e complexas, quando está alterado, podendo ou não evoluir para 

uma crise generalizada secundária. As alterações sensoriais, motoras e 

comportamentais estarão presentes de acordo com a região do encéfalo 

acometida, independente de serem crises generalizadas ou focais (ROSA et al., 

2014; CHANDLER, 2006; ENGEL, 2006; BERENDT et al., 2004;  BERENDT & 

GRAM,  1999). 

A epilepsia pode ser classificada como idiopática, secundária ou provável 

sintomática, de acordo com a sua etiologia, podendo ter causas genéticas ou 

adquiridas. A maioria dos distúrbios epiléticos em cães ocorre devido à epilepsia 

idiopática, que é diagnosticada após descartar causas que podem originar essa 

alteração secundariamente. Essa normalmente aparece dos seis meses aos cinco 

anos e há indícios de predisposição racial (figura 9). É caracterizada por crises 

epiléticas crônicas sem que haja lesão encefálica, nem sequer sinais neurológicos 

entre as crises. Já na epilepsia secundária, ou sintomática, as crises são 

causadas por lesões encefálicas detectáveis. Podem ter causas infecciosas, 

tóxicas, tumorais, entre outras. A epilepsia provável sintomática é aquela cuja 
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causa só pode ser confirmada em exames pós-mortem, como exame 

histopatológico e/ou necroscópico (ROSA et al., 2014; CHAO et al., 2013; 

THOMAS, 2010; CHANDLER, 2006; WIERSMA- AYLWARD, 1995). As crises 

epiléticas reativas não entram na classificação de epilepsia, pois são derivadas de 

distúrbios extracranianos, não causando geralmente alterações encefálicas 

crônicas. Normalmente cessam após a causa primária cessar, podendo ser tóxica 

ou metabólica. Dentre as causas mais comuns estão hipoglicemia, hipertermia e 

intoxicações (ARIAS, 2009; CHANDLER & VOLK, 2008; ENGEL, 2006). 

As crises epiléticas podem ser divididas em cinco fases principais. O 

pródromo, que são as alterações comportamentais que ocorrem horas ou dias 

antes da crise propriamente dita; a aura, onde iniciam- se sinais sensoriais, 

diferenciando-se do pródromo por alterações na encefalografia; o ícto, que é a 

crise epilética propriamente dita; a pós-ictal, que são as alterações 

comportamentais e neurológicas horas ou dias após a crise; e interictal, que é o 

período entre as crises, quando o paciente já se recuperou e não apresenta mais 

alterações (MARTINS et al.,2012; TORRES et al., 2011) 

A patogenia baseia-se na hiperexcitabilidade neuronal por um processo 

complexo. A hiperexcitabilidade da epilepsia resulta de inúmeros fatores tais como 

alterações nas propriedades das membranas celulares neuronais, desequilíbrio 

entre a transmissão excitatória e inibitória, alterações nas junções neurais 

sinápticas ou o estabelecimentos de novas sinapses, e a inabilidade das células 

da Glia de manterem a homeostase de K+ e glutamato. Dentre esses fatores, o 

mais importante é a capacidade intrínseca do neurônio que depende dos canais 

de Na+, K+ e Ca 2++ na membrana, especialmente os canais de Na+ que são 

responsáveis pela propagação do impulso nervoso (CHAO et al., 2013).  

O tratamento medicamentoso deve iniciar-se com monoterapia até que se 

tenha comprovação da ineficácia do fármaco utilizado, sendo indicada, então, a 

associação de fármacos. A eficácia terapêutica com o uso de fenobarbital e 

brometo de potássio é de cerca de 80%. Em casos refratários pode-se optar pela 

associação de outro fármaco antiepilético, como por exemplo, a gabapentina. O 

Diazepam é contraindicado para uso prolongado, sendo utilizado somente em 

situações emergenciais, com o intuito de interromper uma crise prolongada 

(ROSA et al., 2014). 
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É importante observar as concentrações farmacológicas séricas durante o 

tratamento, mensurando-as periodicamente, com a finalidade de evitar subdoses 

e ineficácia medicamentosa, ou sobredose com efeitos adversos. Os principais 

efeitos colaterais desses medicamentos são a sedação e ataxia nos primeiros 

dias, polifagia, poliúria, ganho de peso, polidipsia. No caso do fenobarbital 

também pode levar a hipotireoidismo e hepatopatia e do brometo de potássio, 

pancreatite, desconforto gastrintestinal e erupções cutâneas (ROSA et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Raças caninas com predisposição hereditária a epilepsias idiopáticas (TORRES et 

al., 2011). 
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3. ACUPUNTURA 

 

3.1. Histórico da Acupuntura 

A origem da acupuntura remete a tempos anteriores ao da escrita (4000 

a.C.). Apesar de ter sido desenvolvida na China, escavações no Chile, no Peru, 

na Sibéria e no Tirol encontraram múmias humanas apresentando tatuagem 

circulares não ornamentais que continham partículas de carvão ao longo da 

coluna vertebral e paralela a ela. Esse fato sugere que esses povos tinham 

conhecimento da localização dos acupontos e usavam estímulos térmicos sobre 

eles. Entretanto, o desenvolvimento dos conhecimentos e das técnicas deu-se na 

China das Grandes Dinastias (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010; 

DORFER et al., 1999).  

Escavações nas ruínas Yang-Shao, na província chinesa de Henan, 

mostraram o uso de instrumentos pontiagudos denominados Bian-Shi ou agulhas 

de pedras, usadas para drenar abscessos e estimular áreas do corpo no período 

neolítico (SHOEN, 2006; MA et al, 2000).  

Em tumbas da Dinastia Han do Oeste encontraram-se rolos de seda 

pertencentes à dinastia Chin (221- 206 a.C.) contendo textos que referem-se à 

utilização de moxabustão (bastões de Artemisia), o que sugere que a estimulação 

térmica possa ter precedido à prática de  inserção de agulhas. Ao longo do tempo, 

outros instrumentos tais como bambu, jade, metais e ossos foram utilizados para 

estimulação térmica (CHEN, 1997). 

A acupuntura acompanhou o desenvolvimento da metalurgia, quando após a 

unificação da China no século III a.C., apresentou um importante 

desenvolvimento, adquirindo sistemática de teorias e princípios e a substituição 

gradual de Bian-Shi por agulhas de metais como ferro, bronze, prata e ouro. Um 

dos livros mais antigos de acupuntura é o “Tratado de Medicina Interna do 

Imperador Amarelo”, escrito na dinastia Han (206-220 a.C.), sendo até hoje 

utilizado como base para a acupuntura chinesa, trazendo informações importantes 

sobre anatomia, fisiologia, patologia e diagnóstico (MA, 1992). 

A acupuntura permaneceu como forma exclusiva de tratamento na China até 
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que foi rejeitada pela elite chinesa, entre 1644 a 1911, chegando a ser banida. Foi 

durante esse período que a medicina ocidental intensificou-se na China. Foi 

somente em 1940 que Mao-Tsé-Tung estimulou a integralização dos dois 

sistemas de medicina, a ocidental e a tradicional (SHOEN, 2006). 

No Ocidente, os primeiros relatos do uso da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC) foram feitos na Europa no século XVI, durante as atividades da Companhia 

das Índias Ocidentais, pelo jesuíta Francisco Xavier, quando retornou do Japão. 

Entretanto, a introdução da acupuntura na Europa deu-se de fato a partir do 

século XVII com os primeiros escritos médicos sobre acupuntura, com ilustrações 

de pontos e canais e com relatos sobre resultados que, diziam eles, “superavam 

mesmo os milagres” (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010). 

Os registros oficiais sobre a chegada da acupuntura no Brasil permeiam- se 

com a história da chegada dos japoneses e chineses ao Brasil (1908 e 1812, 

respectivamente). Entretanto, alguns estudos sugerem que os índios já utilizavam 

espinhos na pele para estimular acupontos (SCOGNAMILLO-SZABÓ & 

BECHARA, 2010; FROIO, 2006). Em 1985, os Conselhos Federais de Medicina 

Fisioterapia, Enfermagem e Biomedicina reconhecem a acupuntura como uma 

especialidade. Em 2006 foi aprovada ementa constitucional que torna a 

acupuntura uma modalidade realizada exclusivamente por médicos, gerando 

embate entre a MTC no Brasil e o Conselho Federal de Medicina em relação ao 

reconhecimento da acupuntura como uma atividade multiprofissional ou 

estritamente médica (WORLD FEDERATION OF ACUPUNCTURE AND 

MOXIBUSTION SOCIETIES, 2006), que perdura até os dias de hoje.  

A história da acupuntura médica veterinária remete a lendas antigas de 

10.000 anos atrás, entretanto foi durante a Dinastia Zhou, cerca de 659 a.C., que 

o general Sun-Yang dedicou-se a aplicar acupuntura em animais. Um fato 

histórico marcante foi uma escultura em rocha feita na Dinastia Han (206- 220 AC) 

que mostrava soldados aplicando acupuntura em seus cavalos por meio de suas 

flechas antes de irem à guerra (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010; 

SHOEN, 2006). 

A acupuntura veterinária desenvolveu-se na Europa no século XIX, com a 

publicação de trabalhos e ilustrações de acupontos em cães (SCOGNAMILLO-

SZABÓ & BECHARA, 2010). No Brasil, em 1980, o professor Tetsuo Inada, da 
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Universidade Rural do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros incentivadores da 

acupuntura, ensinando a transposição de pontos em humanos para os animais. 

Em 1994, ocorre o I Simpósio Brasileiro de Acupuntura Veterinária e, em 1999, 

ocorreu o I Congresso Brasileiro de Acupuntura Veterinária, além de ser fundada 

a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária- ABRAVET (SCOGNAMILLO-

SZABÓ, 2006). 
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3.2. Mecanismos da Acupuntura 

 

A acupuntura é uma técnica terapêutica desenvolvida pela cultura oriental, 

sendo uma terapia reflexa, estimulando pontos específicos do organismo em 

busca de efeitos terapêuticos e homeostáticos. O estímulo nociceptivo nesses 

pontos desencadeia respostas locais ou em outras regiões do organismo. 

Pertence à Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que engloba ainda técnicas de 

massagem (Tui- Na), exercícios respiratórios (Chi-Gung), farmacêutica e 

orientações nutricionais (Shu- Shieh). Tem como objetivo o equilíbrio em relação 

às funções orgânicas e a relação do corpo com o meio externo. A acupuntura 

preconiza que a saúde é dependente de funções psico-neuro- endócrinas, 

sofrendo influência de diversos fatores tais como genéticos, hábitos de vida, 

nutrição, ambiente, entre outros. O vocábulo chinês “Zhenjiu” significa “agulha- 

moxabustão” e inclui outras técnicas de estimulação dos acupontos (CHENG, 

2013; XIE & PRIEST, 2011; SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010; 

SHOEN, 2006). 

A acupuntura apresenta uma visão filosófica holística, baseada no Taoísmo, 

onde é considerado que os organismos e seus sistemas estão integrados, de 

maneira que não podem ser separados. As suas bases filosóficas estão contidas 

nas teorias gerais do Taoísmo, como Yin e Yang e os Cinco Movimentos ou Wu 

Xing. O todo depende da harmonia funcional existente entre seus elementos, em 

outras palavras, uma parte não pode ser compreendida a não ser quando 

relacionada com o todo (XIE & PRIEST, 2011; SCOGNAMILLO-SZABÓ & 

BECHARA, 2010; SHOEN, 2006).  

Enquanto a prática médica ocidental se baseia na identificação de agentes e 

nos mecanismos das enfermidades, a acupuntura foca-se nas respostas 

orgânicas individuais, abordando cada paciente de forma individualizada, 

possuindo pouco ou nenhum efeito sobre funções que estão normais 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010). O diagnóstico é feito baseando-se 

nesses aspectos e no padrão de resposta de cada paciente às alterações e 

desordens e é caracterizado em síndromes (XIE & PRIEST, 2011). 

De acordo com a MTC, a doença é resultado da interação entre o agente 
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causal e o indivíduo, consistindo em desequilíbrio nos componentes Yin e Yang 

do organismo. Esse desequilíbrio pode determinar o desenvolvimento de uma 

doença e associa-se a oposição da Energia Correta (Zheng Qi) e Energia 

Perversa (Xie Qi), que é o fator patogênico propriamente dito, quando o corpo é 

atacado por agente nocivo ou patogênico (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 

2010). 

O mecanismo pelo qual a acupuntura age é pela formação de micro trauma 

com a aplicação das agulhas, que leva a aumento da vascularização no local, 

melhorando a cicatrização e analgesia (WHITE et al., 2008; CARLSSON, 2002). 

Por meio de um fenômeno chamado reflexo axônico (ZHANG et al. 2012), que é 

causado por estimulação neural local, ocorre a liberação de neuropeptídios que 

levam a vasodilatação, aumentando a circulação sanguínea local. O efeito 

analgésico da acupuntura pode ser explicado pela liberação do neurotransmissor 

encefalina (HAYASHI & MATERA, 2005), que inibe o caminho nociceptivo, pela 

liberação de opioides endógenos, ocitocina, ou pela liberação de endorfina local, 

ou até mesmo por hiperestimulação (WHITE et al., 2008; CARLSSON, 2002; 

ANDERSSON & LUNDEBERG, 1995; MELZACK, 1981). A acupuntura tem um 

efeito na homeostase por meio de reflexo somático autonômico (ANDERSSON & 

LUNDEBERG, 1995). 

O protocolo de tratamento é baseado no desequilíbrio que o paciente 

apresenta, escolhendo-se os pontos a partir dos efeitos que eles apresentam. 

Segundo sua atuação, os acupontos podem ser divididos em efeitos locais, 

efeitos à distância e efeitos sistêmicos (XIE & PRIEST, 2011). 

O estímulo dos pontos pode ser feito de diversas maneiras e, atualmente, é 

crescente o número de técnicas, devido à incorporação de novas tecnologias na 

acupuntura. Tais métodos podem ser: variação de pressão física, agulhamento, 

termoestimulação, eletroacupuntura, implante, ultrassom, laser, indução 

magnética, injeção e sangria (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), várias condições podem 

ser tratadas com a acupuntura, entre elas: doenças musculares, ósseas e 

articulares, depressão, ansiedade, dores de cabeça, bronquite, asma, acidente 

vascular encefálico, mal- posicionamento fetal entre outros. Em Medicina 

Veterinária, podem ser tratadas disfunções reprodutivas, neurológicas, 
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dermatológicas, musculoesqueléticas, emergências anestésicas e dor, sendo que 

cerca de 70% dos casos são alterações musculoesqueléticas e neurológicas, 

constituindo as condições que mais apresentam benefícios (XIE & PREAST, 2011; 

MACIOCIA, 2007; SCHOEN, 2006; SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2001; 

BANNERMAN, 1980). 



36 

 

 

 

4. IMPLANTE DE OURO 

 

4.1. Mecanismos do implante de ouro 

 

Estudos demonstraram primeiramente a eficácia da implantação de 

fragmentos de ouro no tratamento de artrose em pequenos animais (MARTIN & 

RIBOT, 2009). Atualmente, vem sendo cada vez mais utilizados em inúmeras 

desordens. Constituem uma forma de acupuntura permanente, aplicados em 

acupontos específicos, com localização de aplicação muito precisa, promovendo 

estimulação em longo prazo desses pontos (DVORAK, 2008).  As complicações 

são raras de ocorrer se o procedimento for realizado de forma correta. As reações 

alérgicas ao ouro são raras de ocorrer e, quando presentes, provavelmente são 

pela impureza do ouro, que leva a uma reação local. Além disso, não necessita 

restrição de exercícios e não gera desconforto ao animal no pós- operatório 

(HIELM-BJORKMAN, 2001). 

Trata-se de um procedimento ambulatorial, onde fragmentos de ouro 750 g 

(18 K) são inseridos em acupontos específicos (SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 

2010), normalmente necessitando-se colocar o animal sobre anestesia geral ou 

sedação. Envolve a colocação de três contas de ouro por local (SCHOEN, 2006). 

Os fragmentos são colocados nos pontos por meio de uma agulha hipodérmica de 

calibre 14, utilizando-se aplicador com mandril, mostrado na Figura 10 (DVORAK 

2008; ALTMAN, 2006).  

 Alguns outros materiais também podem ser utilizados tais como: platina, aço 

inoxidável e categute (XIE & PRIEST, 2011; SCHOEN, 2006), fios cirúrgicos 

absorvíveis e fios de nylon (JUNIOR, 2012). O ouro é mais utilizado, pois é um 

material não reativo, sendo considerado biocompatível e extremamente resistente 

à corrosão (SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 2010; DVORAK, 2008). 

O ouro emite cargas elétricas positivas que neutralizam as cargas negativas 

produzidas em processos inflamatórios (DVORAK, 2008). O corpo normalmente 

neutraliza essas cargas negativas com íons Na+, Ca++ e H+, sendo que o Ca++ 

parece desempenhar o papel predominante (SHOEN, 2006). Em degenerações 

articulares, essa deposição de cálcio pode ser vista radiograficamente pela 
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presença de osteófitos ao redor da articulação, sendo que nem todos os animais 

tem a capacidade de mobilizar Ca++ para corrigir essas cargas (DURKES, 1999). 

Segundo Shoen (2006), as condições que melhor respondem aos implantes são 

as enfermidades crônicas, com excesso de carga negativa. Nessas condições, o 

acúmulo de carga negativa leva a uma acidose localizada, intensificando o grau 

de dor à medida que aumentam essas cargas negativas (SCHOEN, 2006). O ouro 

forma pequenas quantidades de íons, como por exemplo, o aurocianeto Au (CN) 2- 

e sais que são inibidores da proliferação de linfócitos e da formação de ânions 

superóxidos de neutrófilos e monócitos. Além disso, age neutralizando o pH ácido 

da reação inflamatória, sugerindo que essa reação local leva a um efeito anti-

inflamatório (SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 2010; SOUZA et al., 2010), o que 

poderia diminuir ou eliminar a dor.  

 

Figura 10: Fragmentos de ouro e equipamento para sua implantação em pontos de acupuntura 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 2010). 

 

 

Experiências clínicas mostraram eficácia no tratamento com implante de 

ouro de várias doenças, tais como: dermatite alérgica, artrite, asma, paralisias, 

incontinência fecal, displasia coxofemoral, doenças de disco intervertebral, 

doenças crônicas, granulomas de lambedura, fraturas, epilepsia, neurodermatites 
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sensoriais, espondiloartrite, anestesias cirúrgicas, traumas neurológicos e 

incontinência urinária (DVORAK, 2008).  Adicionalmente, estudos mostram a 

eficácia da utilização de implante de ouro no tratamento da displasia coxofemoral 

em cães (JUNIOR, 2012; SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010; JAEGER 

et al., 2007; JAEGER et al., 2006; JAEGER et al., 2005; HIELM-BJORKMAN, 

2001; DURKES, 1992) e no tratamento de osteoartrite em humanos (NEJRUP et 

al., 2008).  É importante que essa técnica não seja confundida com a implantação 

de agulhas, procedimento que pode ocasionar várias complicações 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA, 2010).   

O implante de ouro é contraindicado em caso de câncer, pois pode estimular 

o crescimento do mesmo (DVORAK, 2008) e em casos de osteomielite, podendo 

acelerar o processo de infecção (SHOEN, 2006). 

É interessante associar a acupuntura previamente à aplicação do implante 

de ouro como forma de evitar o uso descontinuado de AINEs, devido a seus 

efeitos colaterais indesejados, e, também, de se evitar que a resposta ao implante 

seja tardia (SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 2010).  

As complicações costumam ocorrer quando não há o uso de boas técnicas 

cirúrgicas e assepsia correta, podendo gerar infecção grave no local. Outra 

complicação, esta devido ao mal preparo do médico é a colocação dos implantes 

dentro da cápsula articular, o que geraria muita dor ao paciente. Além disso, pode 

ocorrer lesão ao nervo ciático, devido à má colocação dos implantes em pontos 

ao redor da articulação coxofemoral, que são muito próximos ao nervo. A lesão do 

nervo pode levar a paralisia temporária ou permanente (SCHOEN, 2006). 
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5. TRATAMENTO DA EPILEPSIA COM ACUPUNTURA E IMPLANTE 

DE OURO 

 

5.1. Tratamento com Acupuntura 

 

Na Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura tem uma longa história no 

tratamento de epilepsia, sendo a eletroacupuntura (EA) cada dia mais utilizada 

nos padrões modernos de tratamento (KANG et al., 2013). No passado, médicos 

chineses e ocidentais mostraram a eficácia da eletroacupuntura na atenuação de 

crises epiléticas induzidas em animais (LI et al., 2005; GUSEL et al., 1985). Além 

disso, vários estudos publicados na China têm mostrado a eficácia da 

eletroacupuntura no tratamento da epilepsia (CHEN & YANG, 2008; XUE, 1987). 

Entretanto, os seus mecanismos não são ainda elucidados, devido a pouca 

quantidade de estudos ou a dificuldade em se desenvolver estudos randomizado 

e duplo-cego placebo controlado (KANG et al., 2013), fazendo-se necessário mais 

estudos. 

Os pontos comumente utilizados em caso de epilepsia são Vaso governador 

(VG)-20, VG-16, Yin Tang, Baihui (BH), Fígado (F) -3, F-8, Bexiga (B)-19, B-18, B-

11. Além desses, os pontos extras: Tian Men - Portão Celestial, Da Feng Men -

Grande Portão do Vento, Long Hui -Encontro do dragão, Si Shen Kong- Quatro 

cavaleiros (figura 11) Nao Shu - Ponto de Associação do Cérebro, An Shen - 

Mente Calma, e (RIBEIRO, 2013; SCHOEN, 2006). 
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Figura 11: pontos Si Shen Kong (Quatro cavaleiros) comumente utilizados em casos de epilepsia 

(arquivo pessoal). 

 

Kang e colaboradores (2013) ao comparar os efeitos da EA em quatro pares 

de pontos- VG-26 + VG-14; VG-8+Yao qi; Pericárdio (PC)-6+ Intestino Grosso 

(IG)-11; Estômago (E)-40+ Rim(R)-3 - ao utilizar frequências altas (100 Hz/ 1mA) 

e frequências baixas (10 Hz) em ratos com epilepsia induzida, verificaram 

diferença no tratamento em relação à frequência e aos pontos. Todos os pares 

apresentaram boa resposta à baixa frequência, com exceção do P-6 + IG-11, e a 

alta frequência, sendo que em todos os pares o resultado foi melhor em alta 

frequência, com exceção do VG-8 + Yao qi. Esse resultado pode indicar que o 

tratamento da epilepsia com EA é dependente dos parâmetros de estimulação e 

dos acupontos. Além disso, Kang e colaboradores (2013) sugerem que a demora 

no surgimento dos efeitos da EA pode ser um reflexo do tempo requerido pelos 

sinais da EA em modular a função neural no sistema nervoso central. Esse fato 

pode explicar a razão pela qual Robert e colegas (1999) não terem conseguido 

comprovar em seu estudo a eficácia da acupuntura no tratamento de epilepsia em 

humanos, pois a diminuição das crises não atingiu valor significativo. Isso pode ter 

ocorrido pela utilização de eletroacupuntura em baixa frequência (3 Hz- 3-20 mA) 

e/ou pela utilização de acupontos não efetivos para o tratamento desta 



41 

 

 

 

enfermidade.  

Na medicina humana tradicional, um dos tratamentos utilizados para 

epilepsia é a estimulação do nervo vago (ENV), realizado por meio de um gerador 

de impulsos elétricos programáveis ligado a eletrodos que são conectados ao 

nervo vago cervical esquerdo (AARONSON, 2012).  A eletro- acupuntura e a 

estimulação do nervo vago têm efeitos neuro- protetores promissores no 

tratamento de pacientes que apresentam epilepsia. Demonstrou- se que a 

acupuntura realizada nas extremidades dos membros estimula o nervo vago. Uma 

possibilidade existente é a de que ambos os tratamentos apresentam efeitos 

antiepiléticos semelhantes pela estimulação do mesmo local no cérebro. O núcleo 

do trato solitário na medula oblonga é o local onde o nervo vago termina e, 

também, é a região das vias de acupuntura da cabeça, face e orelhas por meio 

dos nervos trigêmeo, cervical da coluna e glossofaríngeo. Achados sugerem que 

os efeitos neuro- protetores da acupuntura no tratamento de epilepsia podem 

ocorrer devido aos efeitos neurotrópicos e anti-inflamatórios no núcleo do trato 

solitário, diminuindo a liberação de citocinas, que são associadas ao aumento de 

crises epiléticas, e por meio de estimulação do nervo vago. Em outras palavras, 

tanto a acupuntura quanto a ENV podem estimular a mesma área do cérebro 

onde as vias antiepiléticas se originam (CAKMAK, 2006). A eletroacupuntura pode 

ser comparada ao tratamento com estimulação do nervo vago, sendo, assim, uma 

boa alternativa à estimulação do nervo vagal para tratamento para epilepsia 

(ZHANG et al., 2008). 

Outra opção na acupuntura para o tratamento da epilepsia é a acupuntura 

auricular, que vem apresentando eficácia na supressão da epilepsia via ativação 

do sistema nervoso (figura 12) parassimpático, semelhante à estimulação do 

nervo vago (HE et al.,2012; JIA et al., 2005). Estudos em humanos mostram que a 

estimulação transcutânea auricular do nervo vago, procedimento semelhante à 

eletroacupuntura em pontos auriculares, é efetivo em reduzir o número de crises e 

melhorar a qualidade de vida de pacientes pediátricos e adultos com epilepsia 

refratária (RONG et al., 2014) 

O tratamento medicamentoso para epilepsia normalmente é eficaz, 

entretanto em um terço dos casos o tratamento é refratário, sendo a estimulação 

do nervo vago um potencial tratamento para esses casos (RONG et al., 2014; NG 
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& DEVINSKI, 2004). Além disso, as medicações apresentam efeitos colaterais e 

impactos em longo prazo (CHEN et al., 2014). Na neurociência humana, o ramo 

da neuromodulação está se tornando uma das áreas mais importantes no 

tratamento da epilepsia, por meio da estimulação elétrica neuronal com o objetivo 

de tratar epilepsia refratária, além de outras alterações como dor crônica e 

Doença de Parkinson. Condutas terapêuticas de neuroestimulação vêm sendo 

utilizadas, tais como estimulação profunda do cérebro, do nervo vago e do nervo 

trigêmeo (CHEN et al., 2014). Comparada às medicações antiepiléticas, as 

intervenções cirúrgicas e as estimulações neurais, a acupuntura se mostra 

simples, segura e menos invasiva (SONG et al., 2006). 

Ng & Devinski (2004) observaram 57% de remissão de crises epiléticas com 

estimulação do nervo vago, embora não se saiba ainda o mecanismo de ação. 

Em humanos, o tipo de epilepsia que é mais comumente refratária é a Epilepsia 

do Lobo Temporal (PASTOR et al., 2006). E são nesses casos de epilepsias não 

tratáveis, principalmente, que a acupuntura é indicada e pode apresentar eficácia.  

 

Figura 12: mecanismo provável da acupuntura auricular no tratamento de epilepsia (Modificado de 

HE et al.,2012). 

 

Sabe-se que o tálamo é uma estrutura crucial na geração e propagação da 

crise epilética. Chen e colegas (2014) supõe que a acupuntura, assim como a 
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neuroestimulação, pode deprimir ou até abolir as atividades epiléticas talâmicas, 

modular oscilações talâmicas e, possivelmente prevenir o início e a propagação 

de uma crise. Dessa forma, a acupuntura poderia ser uma terapia promissora no 

tratamento de epilepsia refratária (CHEN et al., 2014).    

A acupuntura tem um efeito antiepilético pela normalização da excitabilidade 

neuronal (CHAO & XIA, 2012). A desregulação dos canais de sódio (Na) está 

relacionada a diversas alterações patológicas de diferentes alterações 

neurológicas graves, tais como hipóxia e lesão isquêmica. Foi demonstrado que a 

acupuntura apresenta efeito neuroprotetor no cérebro por meio do sistema 

opióide, regulando a liberação de opióides endógenos, modulando a expressão 

de receptor opióide delta (DOR)- figura 13. Este, por sua vez, inibe os canais de 

Na, levando a homeostase de sódio e potássio (Na/K) do córtex cerebral sobre 

condições de hipóxia ou normóxia (CHAO et al., 2012; CHAO et al., 2009; KANG 

et al., 2009; CHAO et al., 2008; CHAO et al., 2007). Sugere-se, então, que a 

acupuntura atenua as crises epiléticas por meio da inibição DOR- mediada dos 

canais de Na (CHAO & XIA, 2012). No entanto, existem outros mecanismos pelos 

quais a acupuntura exerce seu efeito anti-epilético, principalmente pelo sistema 

opióide, sendo aparentemente extremamente complexo e ainda não elucidado 

completamente (CHAO et al., 2013). 
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Figura 13: demonstração esquemática da potencial relação entre acupuntura, receptores opioides 

e canais Na+ na regulação de hiperexcitabilidade cerebral e nas crises epiléticas (Modificado de 

CHAO et al., 2013).  

 

Outra possibilidade é a de que a acupuntura promove o aumento de taurina 

no sistema nervoso central. A taurina é um aminoácido indicado como tendo papel 

importante contra as crises epiléticas no organismo. Estudos mostram que a EA 

pode aumentar o nível de taurina, que por sua vez, tem um papel importante em 

controlar a epilepsia (HONG-BING et al., 2005 ). 
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5.2. Implante de ouro para tratamento e controle da epilepsia 

 

Os implantes de ouro podem funcionar muito bem no tratamento da epilepsia 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ et al., 2010), sendo utilizados com mais frequência a 

cada dia. Entretanto os fios de metal interferem nos exames de ressonância 

magnética e tomografia computadorizada, sendo por isso preconizado observar 

primeiramente o tratamento apenas com agulhas secas antes da implantação de 

materiais permanentes (JUNIOR, 2012). Os animais afetados normalmente são 

tratados com implante de ouro quando estão recebendo altas doses de 

medicamento anticonvulsivante ou quando não estão respondendo a estas 

terapias (SHOEN, 2006).  

Em um estudo com 40 cães com epilepsias idiopáticas, após aplicação de 

implante de ouro, 50% apresentaram melhora, não necessitando mais de 

medicação adicional. Outros 25% puderam prosseguir com doses menores de 

medicamento e os outros 25% não apresentaram resposta. Dos cães que não 

responderam, os pastores alemães tiveram as piores respostas (DURKES, 1990). 

Além disso, aproximadamente 50% de cães com crises epiléticas como sequelas 

da cinomose responderam aos implantes (SHOEN, 2006). 

Um estudo com cinco cães epiléticos, não- responsivos a altas doses de 

anticonvulsivantes, ao utilizar implantes de ouro em pontos dos meridianos vaso- 

governador (VG), bexiga (B) e vesícula biliar (VB), constatou  que três animais 

obtiveram diminuição no número de crises e conseguiram reduzir a dose dos 

anticonvulsivantes enquanto que, nos dois animais restantes, a dose de 

anticonvulsivante foi mantida e as suas crises diminuíram em número, entretanto 

retornaram a ocorrer como anteriormente após cinco meses do implante (KLIDE 

et al., 1987). Isso pode ter ocorrido por possível encapsulação dos fragmentos de 

ouro.  

Para o tratamento das crises epiléticas recomenda-se proceder com a 

implantação dos fragmentos de ouro nos pontos B-4, B-6, B-9, VB-14, VB-20 e 

VG 20, logo abaixo da pele (SHOEN, 2006). 

Um fator importante no tratamento de epilepsia é diminuir o estresse diário 

do animal. Os animais que recebem implantes de ouro normalmente se mantem 
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em bom estado. Porém, quando há algum fator estressante, como viagens ou 

brincadeira excessivas, o animal pode se tornar susceptível a ter novas crises 

retornando à condição normal assim que o nível de estresse diminui (SHOEN, 

2006). 

Em uma experiência clínica com cães observou que 60 % dos pacientes que 

realizaram a colocação do implante de ouro não apresentaram mais crises 

epiléticas e não havia mais a necessidade da utilização de Fenobarbital. 

Entretanto, os animais que já utilizavam brometo de potássio deveriam continuar 

o seu uso. Em 20% dos casos, os animais não apresentaram mais crises, 

entretanto a continuação do uso do fenobarbital foi indicada. Em 20% as 

convulsões se tornaram ou mais brandas ou com menos frequência ou, em 

alguns casos, não houve melhora (DVORAK, 2008).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A epilepsia é a alteração neurológica mais comum em cães, sendo uma 

afecção desafiadora na rotina médica veterinária devido à alta incidência de 

casos, à dificuldade de identificação e de um correto diagnóstico e ao índice 

significativo de insucesso no tratamento. A acupuntura é uma opção terapêutica 

complementar à terapia medicamentosa tradicional, e, embora o mecanismo 

ainda não seja totalmente elucidado, a sua eficácia no tratamento da epilepsia 

tem sido evidenciada pelos estudos realizados, diminuindo significativamente as 

crises epiléticas, estabilizando o paciente e tornando possível diminuir ou, em 

muitos casos, suspender as doses dos medicamentos.  

Estudos futuros poderão elucidar mais pontualmente o mecanismo exato 

pelo qual a acupuntura atua na epilepsia. Entretanto, pode-se evidenciar que a 

acupuntura e suas modalidades apresentam eficácia no tratamento e torna-se 

ponto um ponto a ser considerado na conduta terapêutica de pacientes epiléticos. 
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