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Tratamento com acupuntura e fisioterapia em felino com lesão 
em nervo radial       
Treatment with acupuncture and physiotherapy in feline with radial nerve injury
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Resumo
O caso apresentado trata-se de um felino, fêmea, sem raça definida (SRD), 10 anos de idade, que 
sofreu um acidente e teve diagnóstico de lesão em nervo radial e lesão em chicote na coluna lombar. 
A gata passou em consulta com ortopedista e foi encaminhada para a fisioterapia para iniciar o tra-
tamento. O membro torácico esquerdo encontrava-se recolhido devido à paralisia do nervo radial, 
com claudicação evidente, ausência de propriocepção e ausência de sensibilidade em dígito lateral.  
Em membros pélvicos, o reflexo patelar estava diminuído bilateralmente e o isquiático aumentado, 
a dor superficial era ausente em dígitos laterais e presente em mediais. Apresentou dor em região 
de coluna lombar e em região tóraco-lombar.
Foram prescritas sessões de fisioterapia e acupuntura, juntamente com tratamento medicamentoso 
com amitriptilina para controle da dor. Nas sessões de fisioterapia foi realizada bandagem funcio-
nal no membro afetado para posicioná-lo corretamente e aos poucos foram adicionados exercícios 
para o fortalecimento desse membro. As sessões de acupuntura foram prescritas duas vezes por 
semana para o tratamento da dor. 
Vinte e dois dias após a primeira avaliação da gata e primeira sessão de acupuntura, ela apresen-
tava recuperação total da sensibilidade, ausência de dor em coluna lombar e apoiava o membro 
torácico esquerdo, recolhendo o membro apenas em breves momentos em estação.
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Abstract
The case presented is a 10-year-old female, feline with undefined breed, who suffered an accident 
and was diagnosed with a radial nerve injury and a whiplash injury in the lumbar spine. The cat 
went to an orthopedist and was taken to the physiotherapist to start the treatment. The left thoracic 
limb was collapsed due to radial nerve palsy, with evident claudication, absence of proprioception 
and absence of lateral digit sensitivity. In the pelvic limbs, the patellar reflex was decreased bilate-
rally and the sciatic reflex was increased, the superficial pain was absent in lateral digits and pre-
sent in mediaeval. She presented pain in the around the lumbar spine and in the thoraco-lumbar 
region.
Physiotherapy and acupuncture sessions were prescribed, along with drug treatment with ami-
triptyline to control pain. In the physiotherapy sessions functional bandage was performed on the 
affected limb to position it correctly and little exercise was added to strengthen the limb. Acupunc-
ture sessions were prescribed twice a week for the treatment of pain.
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Twenty-two days after the first evaluation of the cat and the first session of acupuncture, she had 
complete recovery of sensitivity, absence of pain in the lumbar spine and supported the left thora-
cic limb, collecting the limb only in brief moments while standing.

Keywords: acupunture, physiotherapy, feline, bandage, radial nerve, rain management.

Introdução e Revisão de 
Literatura

Lesões traumáticas em plexo braquial são co-
muns em gatos e isso pode gerar uma simples 
compressão nervosa ou até a transecção completa 
de um ou mais nervos, podendo comprometer tem-
porariamente ou permanentemente a função loco-
motora de um membro. Para o tratamento dessas 
lesões recomenda-se o uso de bandagens funcio-
nais para manter o membro afetado em sua posição 
anatômica e também fisioterapia associada a mas-
sagens para evitar atrofias e contraturas (1).

O nervo radial tem origem no plexo braquial, a 
partir dos ramos ventrais do sétimo e oitavo nervo 
espinhal cervical e do primeiro nervo espinhal to-
rácico. Os músculos supridos por ele são o tríceps 
braquial, tensor da fáscia antebraquial e ancôneo, 
colaborando para movimento de extensão dos 
membros torácicos (2).

O comprometimento de membro torácico leva a 
alterações locomotoras no animal e alteram o pa-
drão de marcha de forma compensatória, reduzin-
do o estresse no membro afetado (3). Além disso, 
durante a locomoção quadrupedal, as forças verti-
cais de reação ao solo são maiores no membro torá-
cico, pois o centro de massa do gato localiza-se na 
parte anterior de seu tronco (4).

É muito comum que em acidentes traumáticos, 
mais de uma região do animal seja afetada, sendo 
possível ocorrer traumas em coluna vertebral e me-
dula espinhal que como consequência, pode resultar 
em sequelas na função locomotora, sensorial e visce-
ral, que podem ser perdas parciais ou completas (5). 
A síndrome toracolombar se caracteriza por paresia 
ou paralisia espástica em membros pélvicos por le-
são do neurônio motor superior para estes membros. 
Pode-se observar ataxia, reflexos nos membros pél-
vicos normais ou hiperativos, inclusive com clonia e 
as reações posturais ficam deprimidas (6)

O objetivo desse relato de caso é demonstrar a 
importância da associação de terapias diferentes 
para melhorar a qualidade de vida do animal, ali-
viar a dor e reduzir possíveis sequelas. O uso com-
binado de acupuntura e fisioterapia geralmente é 
muito benéfico ao paciente, sendo que a acupuntu-
ra pode controlar a dor de forma rápida e eficiente 
e a fisioterapia inclui uma grande variedade de téc-
nicas que podem ser extremamente úteis no trata-
mento de diversos casos, principalmente os ortopé-
dicos e neurológicos (7).

Relato de Caso
Branca, felina, fêmea, 10 meses, SRD, animal ad-

mitido no Serviço de Ortopedia do Hospital Veteri-
nário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoo-
tecnia da Universidade de São Paulo em 21/09/2017, 
com possível lesão em plexo braquial do membro 
torácico esquerdo. Animal não apoiava o mem-
bro e a propriocepção estava ausente. Na semana 
anterior, em clínica particular, foi colocada uma 
tala, não foi feito raio x do membro. Houve lesão 
no membro no momento da retirada da tala, sendo 
necessário suturar o corte. À época do trauma, foi 
dipirona, cetoprofeno e tramadol.

No momento da consulta no ortopedista, mem-
bro apresentava perda de função e de apoio. Foi 
feito raio x do membro, os quais não apresentaram 
alterações. Mediante esse quadro, o animal foi en-
caminhado à fisioterapeuta.

Na consulta com a médica veterinária especia-
lista em fisioterapia, em 26/09/2017, os membros 
pélvicos e o torácico direito apresentavam-se com 
deambulação normal, e o membro torácico esquer-
do com paralisia de nervo radial. Não houve alte-
ração no teste do panículo. A propriocepção dos 
membros pélvicos e do membro torácico esquerdo 
estavam ausentes, e somente a do membro toráci-
co direito estava presente. Apresentou dor super-
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ficial em membro torácico esquerdo até a região do 
carpo, mas sensibilidade ausente em dígito lateral 
e presente em medial. O reflexo patelar estava di-
minuído bilateralmente e o isquiático, aumentado. 
Dor superficial ausente em dígitos laterais de mem-
bros pélvicos e presente em mediais. Sem alteração 
quanto à percepção de dor profunda em todos os 
membros. Apresentou dor em região de coluna 
lombar grau 7/10 pela escala visual analógica e 
3/10 em região tóraco-lombar. Teste do álcool po-
sitivo três cruzes em membro torácico esquerdo e 
negativo em direito e pélvicos.

Assim, foi estabelecido o diagnóstico de parali-
sia de nervo radial em membro torácico esquerdo e 
lesão em chicote na região lombar da coluna lom-
bar. Foi solicitado raio x de coluna total e prescrito 
amitriptilina 1,5 mg em gel transdérmico, foi rea-
lizada bandagem funcional e foram prescritas ses-
sões de acupuntura.

Bandagem funcional
Foi colocada em forma de 8 em região de meta-

carpo e dígito, associada à fita em região cranial do 
carpo, de forma a estabilizar o membro em posição 
anatômica.  

Animal apresentou ótima evolução com o trata-
mento associado à acupuntura. Também realizou-
-se “brincadeiras de pegar”, utilizando o membro 
torácico esquerdo, caminhar sobre almofadas e o 
proprietário foi orientado a permitir que o   animal 
caminhasse dentro de casa.

Após 4 sessões, foram adicionados à sessão de 
fisioterapia movimentos de “dar a pata”, isometria 
de membros torácicos (3 séries de 20 segundos), be-
liscar para estímulo de recolhimento apenas pas-
sando a mão, animal já recolhia. Em casa, o pro-
prietário foi orientado a manter estímulo através de 
brincadeiras com laser point e outros brinquedos. 

Na ocasião do último retorno, ainda apresenta-
va hiperalgesia e assinatura radicular em membro 
torácico esquerdo. 

Acupuntura
Ainda na ocasião da primeira consulta, foi re-

alizada a primeira sessão de acupuntura: animal 
apresentou sensibilidade nos pontos B18, B 23, VB 
30, sensibilidade em região lombossacral de coluna. 
Foram prescritas sessões de acupuntura duas vezes 

por semana (para controle de dor) e repouso. 
Em 28/09/2017, dois dias depois da primeira 

consulta, ocorreu o primeiro retorno. Branca apre-
sentava dor 3/10 em coluna, arrancou a bandagem 
e apoiava o membro torácico esquerdo. Apresenta-
va dor profunda e superficial no mesmo membro, e 
membros pélvicos apresentaram-se sem alterações 
ao exame físico e neurológico. Proprietário relatou 
que animal estava animado, ativo, queria brincar. 
Foi realizada eletroacupuntura no membro utili-
zando-se baixa frequência e corrente denso-disper-
sa, por 15 minutos, e na coluna lombar foi utilizada 
apenas agulha seca.

Em 03/10/2017 foi realizado o segundo retor-
no. Proprietário relata que animal voltou a brincar 
e interagir, e apoia membro torácico esquerdo o 
tempo todo, exceto em alguns momentos quando 
em estação. Também relata que o animal apresenta 
sonolência. Coluna lombar apresenta discreta sen-
sibilidade. Proprietário foi orientado a administrar 
a amitriptilina à noite, e retorno foi agendado para 
dois dias após a data da consulta em questão, mas 
só retornou uma semana depois.

Em 10/10/2017 o animal estava sem dor em re-
gião de coluna lombar, membro torácico esquerdo 
apresentou recuperação total da sensibilidade, pro-
prietário relata que animal estava em ótimas condi-
ções, com retorno de todos os hábitos e atividades 
que tinha antes do trauma.  Assim, foi feita apenas 
agulha seca e as consultas foram espaçadas para 
uma vez por semana.

Em 17/10/2017, animal ainda levanta ocasional-
mente o membro torácico esquerdo quando em es-
tação (assinatura radicular, o que sugere que ainda 
há pinçamento), mas brinca e interage bastante uti-
lizando esse membro. Foram prescritas mais quatro 
sessões de acupuntura utilizando apenas agulha 
seca, uma vez por semana, para nova reavaliação. 

Discussão
Para o tratamento das lesões de nervo radial e 

coluna lombar foram associadas terapias em con-
junto que, quando trabalhadas simultaneamente, 
colaboraram para a recuperação rápida e eficien-
te do paciente.

A acupuntura é um recurso terapêutico mi-
lenar da Medicina Tradicional Chinesa e consis-
te na inserção de agulhas e/ou transferência de 
calor em áreas definidas da pele, chamadas de 
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acupontos. Faz estimulação sensorial ou neural 
periférica provocando liberação de neuropep-
tídios locais e a distância. É recomendado no 
tratamento de desordens musculo-esqueléticas, 
neurológicas e outras. Também é utilizado vi-
sando promover analgesia (8).

A amitriptilina foi utilizada para o tratamen-
to da dor neuropática. Trata-se de um antide-
pressivo tricíclico padrão ouro para analgesia 
(9). O mecanismo de ação principal dos ADTs 
nos transtornos do humor é o bloqueio da re-
captação de serotonina e noradrenalina na fen-
da sináptica. Para a dor neuropática, acredita-se 
que sua ação sobre as monoaminas (serotonina e 
noradrenalina) permite a interação das mesmas 
sobre os seus respectivos receptores localizados 
nos interneurônios inibitórios do corno dorsal 
da medula, intensificando o número de sinapses, 
o que leva ao consequente aumento do limiar de 
ativação dos neurônios secundários da via no-
ciceptiva. Assim, a condução da dor ao tálamo 
torna-se prejudicada e o resultado disso é uma 
resposta menor a esta condição (10).

A utilização de adesivos de gel transdérmico 
proporciona uma maneira alternativa de libe-
ração sistêmica da amitriptilina, sendo de fácil 
administração e impedindo o efeito de primeira 
passagem hepática, minimizando a ocorrência 
de eventos adversos pela formação de metabó-
litos, além de ser de fácil administração, o que 
tem grande importância em gatos. O proprietá-
rio deve ser orientado quanto à aplicação, prefe-
rindo regiões de poucos pelos e usando luvas na 
manipulação do produto.

No caso clínico, houve rápida melhora no qua-
dro, o que possibilita descartar tromboembolis-
mo como uma causa da perda de função e apoio 
do membro. A utilização de bandagens funcio-
nais permitiu estabilização do membro em sua 
posição anatômica, a associação com cinesiote-
rapia possibilitou fortalecimento e estímulo aos 
músculos e nervos do membro, juntamente com 
a acupuntura, que também possibilitou analge-
sia das regiões dos pontos sensíveis. A amitrip-
tilina também foi utilizada no protocolo de anal-
gesia, já que a suspeita é de dor neuropática de 
grau importante pela lesão no membro. A sequ-
ência terapêutica é acompanhar a evolução com 
as sessões de acupuntura, visando aumentar o 
intervalo entre elas, e suspender o uso da ami-

triptilina sem piora álgica.

Considerações Finais
A abordagem do paciente com associação de fi-

sioterapia e acupuntura mostrou resultado eficaz 
no caso clínico apresentado e indica a importância 
de ambas terapias no tratamento de casos similares.
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