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Rezumat 

 
Prezentul referat este unul introductiv i prezint  elementele definitorii ale acupuncturii veterinare o 
modalitatate relativ nou  în Romania. Acupunctura reprezint  un sistem complex de diagnosticare, tratare i 
prevenire a bolii, bazat pe ac iunea reflex  a organismului, ca urmare a în ep rii pielii în anumite puncte cu 
ace metalice fine. Tratamentul presupune influen area unor puncte, pe suprafa a corpului, cunoscute sub 
numele de puncte de acupunctur  aflate în corela ie cu anumite organe interne i func iile corpului. Scopul 
acupuncturii este acela de a consolida i de a stimula general organismul, propriile sale mecanisme adaptiv-
homeostatice (echilibrul fiziologic). Acupunctura este una dintre cele mai sigure metode de tratament veterinar 
atunci când este practicat  de c tre un acupuncturist competent. tiindu-se care sunt punctele de 
acupunctur i la ce nivel se poate ac iona, în sens benefic, rezultatele ob inute pot duce la: inhibarea durerii, 
cre terea debitului cardiac, suprimarea reflexului de tuse sau stimularea vindec rii osoase. Acupunctura 
determin  efecte terapeutice favorabile într-o mare varietate de boli ale animalelor. Vorbind de indica iile 
terapiei prin acupunctur  trei categorii principale sunt relevante: ca terapie primar , când e selectat  ca 
modalitate principal  de tratament, ca terapie adjuvant  de sus inere, ca terapie back-up, alternativ  atunci 
când tratamentele standard sunt insuficiente. Acupunctura poate fi folosit  simultan cu mai multe terapii 
tradi ionale occidentale i este foarte compatibil  cu multe abord ri netradi ionale i abord ri veterinare 
holistice, (de exemplu homeopatia i chiropractica). În ultimii 20 de ani numero i medici veterinari din Europa 
au început s  practice în cabinetele lor numai acupunctura la animale. Din 1974, s-a constituit International 
Veterinary Acupuncture Society (IVAS), cu numeroase filiale în Europa i America. În referat se mai prezint  
aplicabilicatea acupuncturii din perspectiva asiatic i cea occidental , teoriile actuale din acupunctur  (bio-
electric , umoral i neurofiziologic ), direc iile, principalele indica ii, limitele i indica iile, avantajele i 
dezavantajele acupuncturii veterinare. 
 

Cuvinte cheie: Acupunctura veterinara, elemente, indica ii, limite 
 

Abstract 
 

This preliminary report is about veterinary acupuncture defining elements a relatively new method in Romania. 
Acupuncture is a complex system of diagnosis, treatment and prevention of disease, based on reflex action of 
the body, due to the skin’s with fine steel needles stinging. Treatment involves influencing of precise points on 
the surface of the body known as acupuncture points in conjunction with certain internal organs and body 
functions. The purpose of acupuncture is to strengthen and stimulate the body generally, its own homeostatic 
mechanisms adapted (physiological balance). Acupuncture is one of the safest methods of veterinary 
treatment when practiced by a competent acupuncturist. Knowing which are acupuncture points and at what 
level can act in good sense, the results can lead to: pain inhibition, increased cardiac output, suppression of 
cough reflex or stimulate bone healing. Acupuncture causes favorable therapeutic effects in a variety of animal 
diseases. Speaking about the indications of acupuncture therapy, relevant are three main categories: primary 
therapy when it is selected as the main method of treatment, as adjunctive therapy support, back-up therapy, 
ana as an alternative one, when standard treatments are insufficient. Acupuncture can be used 
simultaneously with traditional therapies and is very compatible with many non-traditional and holistic 
veterinary approaches (eg homeopathy and chiropractic one). In the past 20 years many veterinarians in 
Europe have started to practice in their offices only in animal acupuncture. Since 1974, International 
Veterinary Acupuncture Society was formed (IVAS), with numerous branches in Europe and America. In the 
report the aplicability of acupuncture is also presented from the Asian and Western perspective, are presented 
current theories of acupuncture (eg bio-power, humor and neurophysiological), directions, main indications, 
limitations and indications, advantages and disadvantages of veterinary acupuncture. 
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Introducere  
 

Acupunctura reprezint  un sistem 
complex de diagnosticare, tratare i prevenire 
a bolilor, bazat pe ac iunea reflex  a 
organismului, ca urmare a în ep rii pielii în 
anumite puncte cu ace metalice fine.  

Asemenea altor modalit i terapeutice 
veterinare, scopul acupuncturii este acela de 

a consolida i de a stimula general 
organismul, propriile sale mecanisme adaptiv-
homeostatice (echilibrul fiziologic).  

Tratamentul presupune influen area unor 
puncte precise, pe sau aproape de suprafa a 
corpului, cunoscute sub numele de puncte de 
acupunctur  aflate în corela ie cu anumite 
organe interne i func iile corpului.  
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În mod tradi ional, sunt inserate ace 
metalice fine solide, în punctele de 
acupunctur . În general, se accept  c  
acupunctura î i are originea în China, de i 
exist  unele dat ri precum acesta ar fi fost 
practicat  ini ial în nordul Indiei i în Tibet, de 
unde s-a extins în China [12]. 

 
Acupunctura veterinar  

 
Se bazeaz  pe teorii vechi din Medicina 

Traditional  Chinez  (TMC), care identific  
animalul ca pe o fiin  energetic  unitar .  

Aceasta a integrat, de asemenea, 
numeroase contribu ii de la teoriile i 
cercet rile tiin ifice moderne. 

Dovezile arheologice sugereaz  c  
aceast  tehnic  a fost utilizat  înc  de acum 
3000 de ani î.Hh.  

Una dintre cele mai vechi documente în 
domeniu ,,The Yellow Emperor’s Classic of 
International Medicine” este datat  în jurul 
anilor 400-200 î.Hr., acesta con inând date 
despre utilizarea acupuncturii în cel mai mic 
detaliu, mai mult, explic  marea circula ie cu 
2000 ani înainte de a fi descoperit  de 
medicina occidental .  

Utilizarea la animale pare s  fi fost 
folosit  de la începututile acupuncturii [7]. 

Se spune c  acupunctura veterinar  a 
fost descoperit  pe câmpul de lupt , atunci 
când caii cu afec iuni podale s-au îns to it 
dup  ce au fost str pun i de s ge i în 
anumite puncte. De atunci, acest  practic  s-
a dezvolta în mod continuu în China, cel mai 
frecvent fiind tratate c milele, caii i porcii.  

Exist  date care atest  existen a practicii 
acupuncturii veterinare înc  din timpul 
dinastiei Zang i Chow, în jurul 2000-3000 
Î.Hr. În 650 î.Hr., Shun Yang devine primul 
veterinar chinez cunoscut care aplic  
medicina tradi ional , fiind considerat 
întemeietorul acestei practici.  

De-a lungul ultimei dinastii men ionate în 
istoria Chinei, între anii 1644-1912, datele au 
înregistrat existen a unei epidemii la suine, 
boala fiind tratat i eradicat  prin intermediul 
acupuncturii [1, 10]. 

Înc  din timpul dinastiei Chow, medicina 
tradi ional  chinez , începe s  se 

spândeasc , ini ial în Coreea i ulterior în 
Japonia, amândou ri aducând numeroase 
contribu ii în evolu ia acupuncturii umane i 
veterinare, în special între anii 1100-1600.  

Acupunctura veterinar  a început s  fie 
practicat  pentru prima oar  în Europa, în 
Fran a, din secolul a XVIII-lea, tehnicile fiind 
introduse de c tre c lug rii iezui i reîntor i din 

China, în anul 1836 semnalându-se primul 
caz de vindecare a unui bou paralizat dup  
ce i-au fost implantate ace de-a lungul 
coloanei vertebrale în regiunea lombar  [1]. 

De-a lungul timpului acupunctura i-a 
dovedit eficacitatea în tratamentul a 
numeroase afec iuni, nu numai la oameni, ci 
i la animalele de rent  sau de companie.  

Efectul anestezic al acupuncturii a fost 
eviden iat ini ial la oameni, în anul 1958, fiind 
aplicat abia 11 ani mai târziu pe câini, cai i 

gari [1].  
Recent, s-a eviden iat posibilitatea 

aplic rii electroacupuncturii ca mijloc 
analgezic unic în interven iile chirurgicale la 
vaci [9].  

Aplicarea acupuncturii a f cut, de 
exemplu posibil  vindecarea sindromului 
Horner la un câine [15] i a diminuat 
severitatea crizelor epileptiforme la aceea i 
specie [6].  

Utilizat  pentru reducerea durerilor 
cronice, acest  metod  a fost foarte util  
trat rii câinilor cu afec iuni de disc 
intervertebral în regiunea toracolombar , dar 
i în regiunea cervical  atunci când e 

asociat  cu medica ia naturist  [9].  
În patologia ecvinelor, acupunctura i- a 

dovedit de multe ori eficacitatea, în special în 
afec iunile cronice ale coloanei vertebrale, 
boli naviculare i ale esuturilor moi dar i în 
afec iunile gastrointestinale, respiratorii i 
reproductive [4, 11]. 

În ultimii 20 de ani numero i medici 
veterinari din ri avansate precum Fran a, 
Germania Anglia, Olanda i Austria au 
început s  practice în mod oficial în 
cabinetele lor doar acupunctura animalelor. 
Din 1974, s-a constituit International 
Veterinary Acupuncture Society (IVAS), cu 
numeroase filiale în Europa i America.  

Medicii veterinari afilia i cu IVAS 
reprezint  14 na ionalit i, numeroase institu ii 
academice, precum i un spectru larg de 
interese practice [19, 20, 21, 22]. 

 
Aplicabilicatea acupuncturii 
 

Pacientul astfel se vindec  nu prin 
tratament paliativ sau suprimare, ci prin 
corectare a ceea ce este fundamental gre it. 

 
a. Perspectiva asiatic  

 
Medicina traditionala chinez  descrie un 

sistem ordonat sau o re ea de canale de 
interconexiune i meridiane care exist  în 
loca ii previzibile în întregul organism.  
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Exist  14 meridiane principale care 
desf oar  fluxul de ,,qi “(chi).  

Qi-ul este gândit ca o energie, o for  
vital  sus inut  care regleaz  func iile 
organismului, deoarece circul  continuu prin 
sistemul de meridiane.  

Pentru a se men ine starea de s tate 
este esen ial ca energia ,,qi” s  curg  într-un 
mod lin, armonios i liber [4, 12].  

Pe plan intern meridianele majore se 
conecteaz i comunic  cu organele 
specifice. Cele mai multe boli i accidente 
sunt cauzate sau înso ite de tulbur ri în fluxul 
i echilibrul de qi.  

Tulbur rile func iei qi pot fi influen ate prin 
tratare la punctele de acupunctur .  

Cele mai multe puncte de acupunctur  
sunt situate într-o zon  anatomic  specific  
unde un meridian vine aproape de suprafa a 
corpului.  

Oamenii, în general, se consider  c  au 
365 puncte de acupunctura clasice asociate 
cu meridianele majore.  

Animalele domestice au puncte de 
acupunctura care sunt perfect corelabile cu 
cele de la om.  

De i, cele mai multe dintre aceste puncte 
sunt utilizate în acupunctura veterinar  
modern  este interesant de observat faptul c  
unele animale domestice exist  unele 
neîntâlnite la oameni.  

Cele mai multe puncte au un diametrul 
variabil de la 1,5 la 3,0 mm i sunt 
caracterizate prin conductivitate electric  
ridicat  în compara ie cea a pielii [19]. 

Comportamentul i func ia ,,qi” este 
descris  de teoriile TCM.  

Aceste teorii reprezint  baza care permite 
unui acupuncturist veterinar s  identifice, 
localizeze i s  caracterizeze punctele 
specifice ale dizarmoniilor energetice la 
animale [4, 12]. 

Exemple ale acestei teorii sunt:  
- teoria yin-yang,  
- teoria celor cinci elemente i  
- cele opt principii (ba-gang). 
 

Înainte ca un animal s  poat  fi tratat, se 
face un diagnostic TCM.  

Acest lucru este realizat printr-un proces 
sistemic de evaluare a unui pacient prin 
observare, atingere, ascultare i comunicare 
(istorie, comportament, etc).  

Diagnosticul TCM (Traditional Chinese 
Medicine), la rândul s u, este baza pentru 
planificarea sau prescrierea tratamentului.  

Un singur punct de acupunctura dintr-un 
grup de puncte va fi selectat pentru a corecta 

excesele i/sau deficien ele energetice ale 
pacien ilor.  

Actul acupuncturii, func ionez  ca: 
 

- deschiz tor/închiz tor de u i sau por i  
- ca blocant al unei c i navigabile. 
 

Acul va inhiba sau va permite energiei s  
treac  de la o traiectorie la alta.  

Procesul de mai sus are inten ia de a 
corecta tulbur rile energetice i de a permite 
organismului s  func ioneze el însu i într-o 
manier  normal .  

Pacientul astfel tratat se va vindeca nu 
prin tratament paliativ sau suprimare, ci prin 
corectarea func iei. 

 
b. Perspectiv  occidental  

 
Investiga iile tiin ifice au dat unele indicii 

referitoare la modul de func ionare a 
acupuncturii.  

Este important de recunoscut totu i, c  
pân  în prezent, nici o teorie modern  nu  
poate, prin ea îns i, explica în am nun ime 
toate fenomenele asociate vindec rii în 
acupunctur  [4, 12]. 
 

Teoriile moderne din acupunctur  
 

a. Teoria bio-electric  
 

Aceast  teorie sugereaz  c  baza de 
coordonare i reglementare a proceselor 
biologice este de natur  fizic , într-o 
dimensiune electric i nu chimic .  

Conceptul recunoa te c  exist  câmpuri 
de energie polarizate electric, în i în jurul 
organismului i în jurul fiec rei celule.  

Mai mult, aceste câmpuri electrice sunt 
asociate cu o re ea de circuite care conduc 
continuu curent prin corp.  

Acest curent este realizat de celulele care 
formeaz  un sistem de conducere complet 
diferit  - celulele perineurale, localizate lâng  
fibrele nervoase.  

Spre deosebire de celulele nervoase, 
celulele perineuronale au o conductivitate 
cunoscut  sub numele de semiconductivitate, 
mai lent  decât impulsurile nervoase 
senzoriale sau motorii obi nuite.  

Acest curent bioelectric este receptiv la 
for ele electromagnetice i este responsabil 
pentru ini ierea, coordonarea i reglarea a 
numeroase func ii ale organismului fiind deja 
demonstrat c  este foarte susceptibil la 
influen a prin câmpurile electromagnetice 
externe. În acest context:  

- punctele de acupunctur  sunt 
analoage amplificatoare;  
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- meridianele servesc drept i de 
conducere i  

- qi-ul e comparabil cu bioelectricitatea.  
Acele de acupunctur , conform acestei 

teorii, afecteaz  bioelectricitatea organismului 
într-un mod benefic, asistând organismul la 
revenirea c tre condi ia în care acesta î i 
poate relua activitatea de reglare într-o 
manier  normal . 

 
b. Teoria umoral  

 
Aceast  teorie sugereaz  c  acupunctura 

func ioneaz  prin eliberarea de substan e 
chimice specifice în sânge i în alte fluide ale 
corpului.  

De exemplu, unele puncte de 
acupunctur , atunci când sunt stimulate, 
elibereaz  o substan  asem toare 
morfinei care poate atenua durerea.  

Categoria cea mai bine studiat  de 
substan e umorale analgezice (de reducere a 
durerii) sunt endorfinele.  

Acupunctura este cunoscut  pentru 
capacitatea de stimulare a sistemului 
imunitar. Anticorpii sunt produ i în cantit i 
mai mari. Celulele albe din sânge nu vor fi 
eliberate numai în num r mai mare, dar 
prezint i o func ie de fagocitoz  mult 
amplificat  în timpul infec iilor microbiene.  

În plus, acupunctura poate fi eficient  în 
tratarea multor reac ii asem toare celor 
alergice, precum i reac iilor nocive 
inflamatorii, bolilor autoimune i febrei.  

Exist  dovezi c  acest lucru este posibil 
deoarece substan ele umorale sunt eliberate 
dup  tratamentul prin acupunctur .  

Al i factori umorali asocia i  cu tratamentul 
în acupunctur  sunt: 

- neurotransmi torii, (ex. serotonina i 
epinefrina) i  

- hormonii, (ex. cortizolul i tiroxina). 
 

c. Teoria neurofiziologic  
 
Aceast  teorie se bazeaz  pe ipoteza c  

acupunctura func ioneaz  pentru c  exist  o 
rela ie fizic  între punctele de acupunctur i 
nervii periferici. Este bine cunoscut faptul c  
exist  un num r mare de neuroreceptori 
(termina ii nervoase care transmit informa ii, 
cum ar fi durerea, c ldura sau presiunea), 
lâng  sau aproape de cele mai multe puncte 
de acupunctur . În plus, cele mai multe 
puncte de acupunctur  au o rela ie fizic  cu 
nervii periferici.  

De exemplu, punctele de acupunctur  
sunt adesea situate la locul unde nervii 

trund în: mu chii majori, oase, tendoane 
sau vase de sânge.  

Plasate în mod corespunz tor, acele de 
acupunctur  comunic  direct cu 
neuroreceptorii specifici, care, la rândul s u, 
trimit un mesaj specific prin intermediul 
sistemului nervos autonom al organismului.  

Acest mesaj neurologic va modific  în 
cele din urm  mecanismele care au în mod 
obi nuit au rol de reglare i de control în 
fiziologia unui animal.  

tiindu-se care sunt punctele de 
acupunctur i la ce nivel se poate ac iona, în 
sens benefic, rezultatele ob inute pot fi 
reprezentate de:  

 

- inhibarea durerii,  
- cre terea debitului cardiac,   
- suprimarea reflexului de tuse sau  
- stimularea vindec rii osoase. 

 
Noi direc ii în acupunctura 

contemporan  
 

Pentru a practica corespunz tor 
acupunctura veterinar  sunt necesare 
numeroase cuno tin e de specialitate.  

Din cei aproximativ 300 de acupuncturi ti 
veterinari din Statele Unite de ast zi, mai mult 
de jumatate au beneficiat de formare în 
domeniu dup  absolvire, aceasta fiind 
certificat  de Societatea Interna ional  de 
Acupunctur  Veterinar  (IVAS = International 
Veterinary Acupuncture Society) 

Certificarea în aceast  specialitate 
necesit  în elegerea principiilor i practicarea 
TMC, precum i integrarea teoriilor tiin ifice 
curente cu cuno tin e de acupunctur  
occidental , în domeniul medicinii veterinare 
[21, 22].  

Pân  în prezent exist  numeroase 
abord ri i metodologii moderne pentru 
tratarea animalelor cu mijloacele acupuncturii. 

În unele situa ii terapia necesit  caldur  
pentru ob inerea rezultatelor dorite 
(moxibustion = moxa), în loc de inserarea 
unui ac steril metalic în punctele de 
acupunctura, presiunea manual  (sau 
presopunctura), energia electric  de joas  
tensiune (electroacupunctura) i sunetul 
(sonopunctura) au, de asemenea, aplica ii 
speciale [5]. 

În unele circumstan e, fire foarte mici, 
sterile de aur sau din argint sunt implantate în 
zone precise a punctelor de acupunctur .  

Utilizarea luminii ca i de altfel utilizarea 
laserelor sunt metode foarte eficiente.  

În cazul ,,aquapuncturii” un volum mic de 
lichid steril, cum ar fi vitamina B12 este injectat 
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în puncte de acupunctur , în special atunci 
când este indicat  o perioad  de stimulare 
prelungit .  

Ast zi, acupunctura veterinar  presupune 
tot mai mult combinarea principiilor medicinei 
chineze clasice într-un fond clinic i tiin ific 
occidental. Acest proces de integrare a avut 
numeroase rezultate pozitive, contribuind la 
aprofundarea i numeroase perspective în 
profesia de medic veterinar, precum i la 
existen a unor op iuni alternative puse la 
dispozi ia posesorilor de animale. 

În ultimele dou  decenii, dou  dintre cele 
mai importante aplica ii ale acupuncturii la 
animale sunt:  

- terapia auricular i  
- EAV (electro-acupunctura veterinar ). 
 

a. Terapia auricular   
Implic  utilizarea a numeroase puncte de 

acupunctur  situate pe urechile animalelor 
Aceste puncte auriculare sunt utilizate atât 
pentru diagnostic, cât i pentru tratament [19]. 

 

b. Electroacupunctura  
A fost dezvoltat  de Rhinhart Voll, medic 

i fizician german [5].  
Acest instrument foarte util se bazeaz  pe 

modul previzibil de r spuns la condi iile de 
boli diferite. Prin m surarea rezisten ei 
electrice a pielii, peste punctele de 
acupunctur , pot fi ob inute mai multe tipuri 
de informa ii utile în ceea ce prive te starea i 
func ia fiec rui individ, meridianul de 
acupunctur , informa ii care cuantific , se 
calific , i localizeaz  tulbur rile energetice 
ale unui pacient.  

Aceast  metodologie poate sugera 
informa ii despre ce substan e specifice (de 
mediu, medicamente i nutri ionale) pot 
dezavantaja sau avantaja efortul organismului 
pentru a restabili armonia i echilibrul s u, 
prin sistemul de meridiane. În consecin , 
aceasta permite medicului veterinar s  
recunoasc  substan ele benefice 
organismului. 

 
Principalele indica ii pentru  

acupunctura veterinar  
 

Acupunctura este cunoscut  c  ar avea 
un efect terapeutic bun într-o mare varietate 
de boli ale animalelor.  

De i durerea moderat  este o aplica ie 
important  în acupunctura veterinar , 
spectrul aplicatiilor este mult mai extins, fiind 
considerat a fi un benefic pentru cele mai 
multe tulbur ri func ionale.  

De asemenea, abordarea prin 
acupunctur  poate fi eficace pentru 
numeroase probleme structurale.  

În afar  de terapie, acupunctura este util  
în practica clinic  ca instrument de 
diagnostic.  

Multe afec iuni clinice pot fi diferen iate i 
localizate cu utilizarea examenelor manuale 
sau instrumentare.  

Chiar i atunci când acupunctura este 
indicat , acesta trebuie pus  în balans cu 
alternativele existente. În plus, obiectivele 
proprietarului, preferin ele i valorile 
personale trebuie s  fie analizate cu aten ie.  

Este interesant de observat c  nu în toate 
situa iile r spunsurile sunt identice atunci 
când se face o compara ie între speciile de 
animale domestice. De exemplu la cai, câini 
i pisici poate fi util  în special pentru multe 

din afec iunile neurologice, algice i gastro-
intestinale [10, 8, 9] . 

Vorbind de indica iile terapiei prin 
acupunctur  trei categorii principale sunt 
relevante: 

 

1. ca terapie primar , când e selectat  ca 
modalitate principal  de tratament.  

2. ca terapie adjuvant  de sus inere,  
3. ca terapie back-up, alternativ  atunci 

când tratamentele standard sunt 
insuficiente. 
 

Acupunctura poate fi folosit  simultan cu 
mai multe terapii tradi ionale occidentale.  

În plus, acesta este foarte compatibil  cu 
multe abord ri netradi ionale i abord ri 
veterinare holistice, cum ar fi de exemplu 
homeopatia i chiropractica [3]. 

 
Limitele acupuncturii 

 
Exist  circumstan e în care acupunctura 

este inutil  sau chiar contraindicat , aceast  
terapie neputând s  înlocuiasc  alte 
modalit i atunci când acestea sunt mai 
adecvate [19, 21].  

Un fapt esen ial este legat de necesitatea 
îndemân rii i cunoa terii procedeelor de 
acupunctur  din partea clinicianului.  

Dac  animalul are o fractur  la unul din 
membre, acesta va avea nevoie de interven ii 
chirurgicale ortopedice, acupunctura în acest 
caz având rolul de a minimiza durerea post-
operatorie, de a facilita vindecarea, precum i 
de a reduce inciden a artritelor postoperatorii.  

În general practicienii acupuncturii pot 
înregistra eficacitate nul , sc zut  sau 
deturnat  a procedeelor specifice în 
urm toarele situa ii: 
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a. cazul femelelor în gestan ie avansat ;  
b.  cazul unor medicamente veterinare care 

pot modifica în mod semnificativ efectele 
tratamentului prin acupunctur , cum ar fi 
de exemplu: tranchilizantele, narcoticele, 
steroizii sau anticonvulsivantele.  

c.  animale cu febr  mare nu pot fi tratate cu 
tehnici de acupunctur , infec iile 
bacteriene fiind mult mai bine tratate cu 
un antibiotic, acupunctura concomitent , 
putând doar atenua de multe ori 
disconfortul i s  accelereze procesul de 
vindecare. 

d.  exist  limite cu privire la stadiul evolutiv a 
bolilor degenerative, acestea putând 
progresa în continuare i sau evolu ia 
putând fi stompat  prin acupunctura. 
Unele boli nu ar trebui s  fie tratate prin 
acupunctur , cu excep ia terapiei de 
sus inere i simptomatice.  

e.  acupunctura nu este considerat  
tratament primar în cancer sau tumorile 
maligne.  
 

Indica iile acupuncturii 
 

Dup  multipli autori foarte sintetic i întro 
ordine aleatorie indica iile acupuncturii pot fi  
reg site în numeroase afec iuni [2, 4, 7, 11, 
14, 15, 17, 18]: 

 

a. gastro-intestinale: hipomotilitate 
esofagian , gastrit , atonie, gastro-
enterit , colit , megacolon, prolaps rectal, 
diaree idiopatic  cronic  sau vom ;  

b. respiratorii: rinite, sinuzite, laringite, astm 
bron ic, tuse cronic , epistaxis, 
pneumonie;  

c. neurologice: nevralgie de trigemen, 
paralizia nervilor periferici, nistagmus, 
sindrom vestibular, torticolis, mielopatie 
non-degenerativ , epilepsie, accident 
vascular cerebral, surditate, com ; 

d. musculo-scheletice: boala cronic  
degenerativa a articula iilor, boli de disc 
intervertebral, spondiloze, displazie de 
old, degenerarea procesului anconat, 

tendinite, entorse, spasme musculare 
exemplu spasmul mu chiului trapez; 

e. de reproducere, endocrine i metabolice: 
chisturi ovariene, distocie, reten ii 
placentare, prolaps uterin, mastit , edem 
ugerului, hepatit , icter; 

f. imunosupresive i alergice; 
g. dermatologice: dermatit  neuro-

senzorial , dermatit  alergic ; 
h. ilor urinare: incontinen , cistit , 

reten ie urinar . 

i. urgen e medicale: stop cardiac, stop 
respirator. 

Avantajele tratamentelor prin  
acupunctur   

 
De obicei, durerea i disconfortul asociate 

cu tratamentul prin acupunctur  este absent 
sau minim. De fapt, exist  de obicei mult mai 
pu in disconfort asociat cu un tratament prin 
acupunctur  decât printr-o vaccinare sau 
injec ie hipodermic . Ocazional, exist  un 
scurt moment de sensibilitate când un ac 
pentru acupunctura penetreaza pielea în 
anumite zone sensibile.  

Odat  ce acele sunt la locul lor, 
majoritatea animalelor se relaxez . Unele 
chiar adorm în timpul tratamentului. Durata 
unui tratament poate varia de la 10 secunde 
pân  la 30 de minute.  

Pentru multe afec iuni, pacien ii sunt 
trata i o dat  pân  la de trei ori pe 

pt mân , timp de patru pân  la ase 
pt mâni. Un r spuns pozitiv poate fi 

observat dup  una sau dou  tratamente.  
În unele cazuri, ameliorarea poate s  nu 

fie observat  pân  la tratamentul cinci sau a 
ase. Proprietarii sunt adesea solicita i, sau 

cel pu in invita i, s  fie prezen i.  
 

Conduita înainte i dup  tratament 
 

Pentru a spori beneficiul tratamentelor 
sunt  importante urm toarele aspecte: 

 

1) Se va evita hr nirea, efortul, exerci iile 
fizice grele, sau îmb ierea imediat înainte 
sau dup  tratamente; 

2)  Odihna dup  tratamentele prin 
acupunctur  va aduce un beneficiu 
maxim;  

3) Dup  efectuarea protocolului de 
acupuntur  se poate administra orice 
medicament;  

4) Dup  tratamente este posibil s  apar  
diverse modific ri, unele pot fi efemere i 
altele sus inute, unele subtile, altele 
evidente.  

 De exemplu, poate exista o perioad  de 
schimbare a vigilen ei sau a st rii de 
emotivitate, cum ar fi lini tire, relaxare, 
modific ri de somn, sociabilitate crescut .  

 Alte modific ri pot include tulbur ri ale 
poftei de mâncare, precum i a tranzitului 
intestinal i ale c ilor urinare, procesele 
sunt importante în procesul vindec rii i 
ar trebui s  se permit  timp pentru a- i 
desf ura cursul. 

5)  Principiile care stau la baza acupuncturii 
veterinare se bazeaz  pe energiile proprii 
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ale pacientului. Nimic nu poate înlocui 
alimenta ia corespunz toare, exerci iile 
fizice regulate i cu pruden  (cu excep ia 
cazului în care acestea sunt 
contraindicate), i de odihn  adecvat.  

 
Posibile reac ii adverse i complica ii ale 

acupuncturii 
 

Acupunctura este una dintre cele mai 
sigure metode de tratament veterinar atunci 
când este practicat  de c tre un 
acupuncturist competent [4, 7, 11, 15, 17]. 

Comparativ cu alte modalit i, reac iile 
adverse sunt rare. Cu toate acestea, 
urm toarele reac ii adverse, pot s  apar : 

 

1)  Efectul rebound: Aceasta este agravarea 
simptomelor de pân  la 72 de ore în urma 
unui tratament, urmat  de o ameliorare. 
Acest lucru este neobi nuit i probabil s  
se întâmple la mai pu in de 5% din to i 
pacien ii. Acesta de  obicei este 
considerat a fi un semn bun, deoarece 
aceste persoane se simt ulterior foarte 
bine.  

2)  În func ie de tratament un animal poate 
manifesta fie un exces de energie, fie 
oboseal  de pân  la 48 de ore.  

3)  Rar, un ac se poate rupe la nivelul pielii i 
al esutului subcutanat. Acest lucru ar 
putea necesita interven ii chirurgicale 
minore pentru a se elimina, în cazul în 
care alte metode e ueaz . 

4)  Pot s  apar  leziuni la nivelul organelor 
subiacente ca o consecin  a inser rii 
acelor, dar acestea sunt foarte rare. 
Uneori, poate ap rea un hematom în 
cazul în care un vas de sânge este 
penetrat. 
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