ACUPUNTURA NA CLÍNICA VETERINÁRIA
A ACUPUNTURA é
uma técnica milenar, que integra um
conjunto de práticas
médicas conhecidas popularmente
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os chineses preferem chamar como
muita propriedade
de desequilíbrios energéticos, tanto no
homem, como nos animais.
Ao contrário do que muitos imaginam a
ACUPUNTURA em animais não é pratica recente e teve na antiguidade o seu
grande apogeu, utilizada para
a manutenção da saúde e
para o tratamento dos
cavalos utilizado nas
constantes guerras.
COMO A ACUPUNTURA PARA ANIMAIS FUNCIONA?
Podemos
afirmar
que a acupuntura vai
muito além do simples
tratamento pontual de
dores ou sintomas específicos, pois o seu mecanismo de ação consiste em auxiliar

o corpo, através do seu reequilíbrio energético, a caminhar para a autocura e os principais instrumentos utilizados para isso são
as agulhas, a moxabustão e o profundo conhecimento do funcionamento energético do
organismo, regidos pelas energias do YIN e
do YANG.
A ACUPUNTURA VETERINÁRIA SERVE
PARA TRATAR O QUÊ?
A acupuntura serve para o tratamento e
alívio de diversos problemas:
•
•
•
•
•
•
•

Alívio de dores;
Problemas respiratórios;
Dificuldades motoras;
Problemas musculares;
Doenças neurológicas;
Doenças de pele;
Alergias;
•
Parestesia e Paralisias;
• Problemas de coluna;
•
Incontinência urinária;
• Problemas de comportamento;
•
Epilepsia;
•
Problemas digestivos.
E é sempre importante
ressaltar que a acupuntura não tem a pretensão de ser substituta
de tratamentos convencionais e, contemporaneamente, está mais para um importante coadjuvante, inclusive,
para o tratamento de diversos tipos

de canceres debilitantes.
QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA A SUA
MASCOTE?
1) A acupuntura não possui contraindicações ou efeitos colaterais
A acupuntura não possui contraindicações,
podendo ser aplicada em animais de todas
as idades e em ambos os sexos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
do seu animal.
2) Não provoca dor
A acupuntura não machuca e nem causa
dor ao seu animal de estimação e pode, no

máximo, causar um rápido desconforto.
3) Pode ser utilizada como alternativa às
cirurgias
A acupuntura pode até ser alternativa a cirurgias.
4) Pode auxiliar na melhora do comportamento
Muita gente não imagina, mas a acupuntura
pode atuar no psicológico também, tratando
os principais desequilíbrios comportamentais e que, a longo prazo, são responsáveis pelos desequilíbrios orgânicos do seu animal.
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