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INTRODUÇÃO 

Homeopatia e acupuntura são tratamentos holísticos, portanto, tratam o 
paciente em sua totalidade, utilizadas em diversas enfermidades, tanto em 
humanos como em animais. Atualmente são terapêuticas oferecidas pelo 
sistema único de saúde brasileiro (BRASIL, 2015) 

O presente relato destaca um estudo clínico de traumatismo em um 
gato, para este caso utilizou-se o tratamento citado acima e também tem como 
objetivo verificar o comportamento do animal no decorrer das sessões.  

 
RELATO DE CASO 

O felino doméstico chegou ao consultório veterinário, situado em 
Florianópolis, em julho de 2017, após várias tentativas sem sucesso de 
tratamento em outras clínicas. Como sofreu o traumatismo logo após seu 
nascimento, devido a uma cadela que o pegou em sua boca, originando 
dificuldades em sua locomoção, movimentava-se somente com as dianteiras. 

Primeiramente, realizou-se o exame clínico e a partir disto foi instituído 
seu tratamento em que se utilizou duas homeopatias simultaneamente durante 
3 meses com a posologia de 6 gotas, 3 vezes ao dia. A primeira foi de 
Hyperricum 200CH e a segunda um complexo com Arnica 6CH, Rhustox 6CH, 
Calcarea Fluor 6CH e 30CH, Calcarea phosphrus 6CH e 30CH (SILVA, 2007) e 
os pontos de acupuntura sistêmica foram B-20 a B-26 e do vaso governador 
(DRAEHMPAEHL e ZOHMANN, 1997). O gato se submeteu a 2 sessões 
semanais durante 5 meses e nas primeiras sessões foi utilizada a 
eletroacupuntura.  

Sem realizar muitas tarefas sozinho, ficava em uma caixa no chão, por 
não conseguir subir. Sempre entrou sozinho na caixa para ir ao consultório. Na 
5ª sessão já foi percebida melhoras e em novembro de 2017 recebeu alta. Com 
sua mobilidade recuperada, pode passear, subir e ir na caixa de areia sozinho. 
Durante as sessões ele demonstrou-se calmo, dócil, interagia com o tutor, 
ronronava e até dormia durante o tratamento. Em casa se mostrou bem mais 
tranquilo e brincava com sua irmã.  
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Os dois tratamentos aplicados mostraram-se eficientes para a 
recuperação do animal, trazendo-lhe bem-estar, o que pode ser observado logo 
nas primeiras sessões.  

PALAVRAS- CHAVE: Comportamento, Bem-estar animal, Holístico.  
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