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m gato com urn a agulha de acupuntura espetada na orelha ou
urn dio a fazer urn tratamento
de reiki nao sao cenas a que estejamos habituados, mas sao cada vez mais
frequentes nos veterim1rios portugueses.
A tendencia de usar terapias alternativas nos
animais acompanha a de nos tratarmos todos cada vez mais com essas tecnicas e a de
tratarmos cada vez mais os nossos bichos
como a nos pr6prios. Hoje estao disponiveis
para serem usados nos animais tratamentos
como a basica acupuntura, a menos simples
ozonoterapia, a maxobustao, o reiki, a pro-

bi6tica ou a homotoxicologia. Todas estas
tecnicas nao sao novas. Ha relatos da dinastia Shang, que reinou na China entre 1766
e 1045 antes de Cristo, que indicam que os
cavalos feridos em batalha eram tratados
com agulhas aplicadas em pontos estrategicos do corpo. Obviamente, os chineses tratavam os seus anima is com as mesmas tecnicas com que se tratavam a eles pr6prios.
A veterinaria Dinora Xavier, diretora
clinica do Centro Veterinario de Medicina
Holistica lntegrada, foi pioneira em Portugal da ado<_;ao dessas tecnicas, ha sete a nos.
Licenciou-se na Faculdade de Medicina

Veterinaria de Lisboa, fez p6s-gradua<;ao em Cirurgia de Pequenos Anima is no
European College ofVeterinary Surgeons,
em Munique, e depois tirou o Curso Superior de Medicina Tradicional Chinesa e o
Curso Geral de Medicina Biol6gica e Homotoxicol6gica. Fez forma<_;ao em terapias
holisticas e naturais como florais de Bach,
terapia sacrocraniana e reiki. No consult6rio, Dinora ja pouco recorre amedicina
convencional. «Fiz ha do is meses urn a limpeza cirurgica aqui, a urn gato com a boca
em carne viva, etive de !he dar urn sedativo, coisa rara.»
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Rui Teixeira era cetico por natureza, mas
em 2008levou-lhe o seu cao, o labrador preto Kaiser, com umadisplasia, urn problema no
cotovelo e urn est6mago hipersensivel. «Corri
uma serie de veterinarios e nenhum me convenceu. Uns nao me sabiam dar respostas, outros queriam fazer-lhe biopsias e interna-lo.»
Dinora diagnosticou o cao ap6s uma consulta

ORLANDO ALMEIDA/GLOBAL IMAGENS

A terapeuta Carla Almeida e Brito faz um tratamento de reiki a um cao.

quecomec;ou as 19h00 e terminouameia-noite. Kaiser teve melhoras imediatas. E o dono
deixou-se convencer a tal ponto que passou a
preparar ele proprio as doses de frango, peru
e vegetais crus prescritos ao cao. «Melhorou
ainda mais depois disso. Esta 6timo, ha mais
de seis meses que nao vinha ao centro. 0 unico senao e a idade», garante 0 dono.

OS TRATAMENTOS NAO SAO BARATOS. MESMO
ASSIM HA MUITOS DONGS QUE NAO SE POUPAM.

A acupuntura e das tecnicas mais requisltadas. Segundo Marcia Rizzo, pioneira na
acupuntura animal no Brasil, esta tecnica
esta na linha da frente das terapias alternativas para animais. «Preenche uma lacuna
na pratica clinica porque e capaz de tratar
doenc;as de dificil resoluc;ao e ate patologias
sem outra possibilldade terapeutica», revela a profissional. ClaudyaFontes, veterinaria
com varios cursos de medicina tradicional
chinesa e terapias alternativas, confirm a esta procura, tambern no mercado portugues:
«As pessoastratam-se assimequeremo mesmo para os seus animais.» Nalguns casos
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de artrite e artrose, diz, em que a medicina tradicional nao funciona, a acupuntura,
conjugada com a massagem e a fitoterapia
chinesa, e uma alternativa.
«0 facto de a acupuntura ser considerada
uma competencia medica pela Ordem dos
Medicos, desde 2002, ajudaaque hajamaior
abertura para a pratica», sustenta Sabrina
Goltsman, medica veterinaria com mestrado integrado em acupuntura veterinaria e
urn curso de cinco anos em Medicina Tradicional Chinesa. No Centro Veterinario de
Berna, em Lisboa, exerce uma medicina integrada: acupuntura, fitoterapia, homeopatia, analises ou cirurgia. «0 ideal seria as
duas medicinas andarem de maos dadas»,
considera. «Eu utilizo sobretudo a medicina
tradicional chinesa, que se forfeita pormaos
competentes pode ser usada como medicina
unica. Mas ha doen<;as que reagemmelhor a
medicina convencionai.»

Foi o caso do pastor helga Lord de Marta
Guimardes. Tinha urn tumor maligno na cavidade nasal e fez tratamentos com Sabrina
adicionando acupuntura e fitoterapia nos intervalos da quimioterapia (continua a ser tratado pelo oncologista veterinario Joaquim
Henriques). «Trata-se de melhorar a sua atual condi<;ao de vida. Eurn doente oncol6gico,
em termos convencionais ja se faz tudo o que
e possivel. Com as terapias alternativas tentamos dar-lhe urn conforto extra, reduzir as
nauseas e as perdas de apetite, e notamos que
ficou mais energico e que respira melhor.»
America Moreira, veterinario e especialista em medicinas naturais, defende que
«todo 0 metoda de diagn6stico e imagiol6gico da medicina convencional deve ser utilizado. 0 ideal e que elas se interpenetrem
no beneficia real do paciente, humano ou
animal». America criou no Porto o Instituto
de Medicinas Naturais Sunsimiao Medical

AACUPUNTURA TAMBEM SERVE PARA ALIVIAR 0
SOFRIMENTO EM DOENCAS TERMINAlS.

Urn cao pronto

JOA.O MOREIRA

_..._..,-.--~---!Wa

para um tratamento de acupuntura.

Arts. Entre os casos bern sucedidos, aponta 0 de urn cao referenciado por uma medica de Vila Verde, Braga, submetido durante
mes e meio as tecnicas convencionais, que
acabou nasua Clinica Veterinaria dasAntas
com tetraparesia (perda parcial das fun<;oes
motoras). <<Tratado com eletroacupuntura, massagem e suplementos nutraceuticos,
quando veio para a terceira sessao semanal
ja entrou pelo proprio pe», conta.
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A veterimiria Dinora Xavier e mais radical. Para ela, a pnitica da medicina veterimiria holistica integrada «nao significa ter urn
servis:o de medicina convenci<;mal (em consult6rio, clinica ou hospital) onde tambem
se faz acupuntura ou homeopatia. Tambem
nao significamisturar antibi6ticos com acupuntura, anti-inflamat6rios com laser ou
homeopatia com pipetas desparasitantes».
Para esta medica, muitos animais adoecem
por nao se respeitar a sua fisiologia. Ela usa
disciplinas da medicina tradicional chinesa
e da medicina biol6gica, como a probi6tica e
a homotoxicologia, alem de uma alteras:ao

dietetica adequada a patologia do animal.
E, surpresa das surpresas, garante os bons
resultados no cancro. «Nao digo que curamos todos os animais, depende muito doestado em que vern. Mas OS que chegam precocemente saem curados e os outros aguentam-se com urn a boa qualidade de vida.»
Os efeitos e funcionamento destas terapias alternativas esta sempre em questao.
Para os hom ens e para os animais. S6 no inicio dos anos 1960 a Organizas:ao Mundial
de Saude reconheceu as terapias alternativas como aliadas importantes da medicina
alopatica. «Atualmente esta a decorrer urn

)'!

estudo no Centro de Investigas:ao Cientifica de Medicina Biofisica (SRCMB), na Bulgaria, que visa compreender o efeito do reiki no sistema energetico humano de forma
visivel e medivel, a partir de uma perspetiva cientifica», diz Carla Almeida e Brito, terapeuta de reiki e coordenadora de reiki para animais em Lisboa, a convite da Associas:ao Portuguesa de Reiki. E explica o reiki:
«E a passagem de energia atraves da imposis:ao das maos, com ou sem contacto fisico,
e e urn complemento amedicina convencional des de ha muito, por trabalhar aos niveis
fisico, emocional, espiritual e mental. Consta que foi us ado e reconhecido como uma
grande valia nas antigas civilizas:oes e, mais
tarde, na india e no J apao.» 0 objetivo do reiki nos animais e equilibra-los para que a fonte do problema desapares:a, para que a cicatrizas:ao das feridas seja mais rapida e para
potenciar o efeito da medicas:ao. «Tem-se
observado urn crescimento nao s6 da procura de reiki, como tambem da quantidade de
pessoas informadas acerca dos beneficios
desta terapia», diz a terapeuta.
0 tratamento de animais e a vocas:ao de infancia de Carla, quando assumia o papel de
protetora dos animais de rua, levando-os para casa ate serem adotados. Depois veio o reiki. 0 primeiro animal que tratou na associas:ao foi urn pit bull resgatado as lutas de caes,
fraco e com urn rim parado devido aleishmaniose, que aos poucos deixou o soro e melhorou. Aveterinaria que o acompanhava pediu
a Carla para continuar, surpreendida com
o estudo bioquimico ao sangue ap6s o inicio das sess6es. 0 reiki, explica, «e, antes de
mais, urn ato instintivo, pois quando alguem
se magoa a primeira coisa que faze colocar a
mao no local magoado e friccionar». •

ABC DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
ACUPUNTURA
lntroduc;ao de agulhas em
pontos especfficos do corpo
para obter diferentes efeitos
terapeuticos.
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FITOTERAPIA
Utilizando a parte at iva das
plantas, e uma das principais
abordagens terapeuticas da
medic ina tradicional chinesa.
A aromaterapia eo ramo que
explora o uso dos 61eos das
plantas.
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FLORAIS DE BAC
Remedios base de essencias
flora is, preparados em diluic;ao
homeopatica.

a

HOMEOPATIA
Reconhecendo os sintomas
como uma reac;ao contra a
doenc;a, baseia-se no princfpio
de que o semelhante se cura
pelo semelhante. 0 tratamento
faz-se diluindo e dinamizando a
mesma substancia que produz o
sintoma num indivfduo saudavel.

LASERTERAPIA
Bioestimulac;ao luminosa
da pele e estruturas
subjacentes.
MOXABUSTAO
Euma especie de acupuntura
termica, usando o calor
emitido por urn charuto de
artemisia, ou aplicando esse
calor diretamente sabre
o cabo da agulha, previa mente
colocada no ponto
de acupuntura desejado.

OZONOTERAPIA
Administrac;ao de oxigenio
saturado no corpo do animal.
REIKI
Compreendendo que tudo
no universe e feito de energia
e ela flui dentro de n6s,
trata-se de urn sistema natural
de harmonizac;ao que realinha
o fluxo de energia vital,
trazendo o equilfbrio energetico
ao corpo e uma sensac;ao
de bem-estar geral.
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