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RESUMO 

Entre outras causas de paralisia facial, a mais comum em equinos é a forma 

unilateral associada a processos traumáticos como decúbitos prolongados. Neste 

trabalho foi feito um estudo sobre a eficácia do tratamento de eletroacupuntura em 

um equino com paralisia facial crônica. Excluiu-se a possibilidade de neuropraxia 

devido à clínica do animal, objetivando-se ao término do tratamento e do período do 

projeto concluir também sobre a ocorrência de axonotmese ou neurotmese no nervo 

facial do animal em estudo através das respostas clínicas obtidas.  

INTRODUÇÃO 

A paralisia facial é a perda da função motora de músculos faciais com áreas 

de paralisia e atrofia muscular em consequência a uma lesão ao nervo facial, 

podendo ser causada por otite interna, polineuropatias, traumas, tumores, 

abscessos, processos isquêmicos ou mesmo idiopática. Em equinos a forma 

unilateral é a mais comum e a grandes maiorias das lesões em nervos periféricos 

está associada a processos traumáticos, como os decúbitos prolongados e 

cabrestos apertados 4, 5, 8, 9. A extensão do dano causado aos nervos periféricos 

pode variar, levando a um prejuízo funcional ou estrutural. O primeiro caso é 

chamado de neuropraxia, no qual os axônios permanecem intactos e os sintomas 

são causados por edema ou desmielinização transitória da célula nervosa. No 

segundo caso ocorre lesão estrutural no axônio, podendo o revestimento conjuntivo 

permanecer intacto, denominado axonotmese, ou ocorrer a perda de continuidade 

de todos os componentes do nervo, classificado como neurotmese 3. 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise sobre a eficácia da 

acupuntura e eletroacupuntura no tratamento de um equino com paralisia facial 

ocasionada pós-decúbito para procedimento cirúrgico, além de identificar o tipo de 

lesão ocorrida ao nervo facial (neuropraxia, axonotmese ou neurotmese) do animal 

em questão. 

METODOLOGIA 

A medicina tradicional chinesa (MTC) interpreta a paralisia facial como 

consequência da invasão de vento-frio ou vento-calor na face e nos meridianos 

(canais de circulação de energia), levando a um bloqueio de energia e sangue em 

nutrir os músculos 9. A acupuntura apresenta-se como uma importante ferramenta 

para o tratamento da paralisia facial pela medicina tradicional chinesa, atuando no 
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desbloqueio dos canais que distribuem a energia e o sangue na face e na dispersão 

do vento interno. O tratamento pela acupuntura quase sempre é bem sucedido e 

inclui a estimulação elétrica por ser considerado uma condição de deficiência6, 9. De 

acordo com XIE (2011), consiste em eletroacupuntura uma vez a cada uma a duas 

semanas num total de 3 a 5 tratamentos ou farmacopuntura com aplicação de 

vitamina B12 a cada 2 a 3 dias num total de 5 a 10 tratamentos.  

DESENVOLVIMENTO 

Um equino macho, da raça BH, de três anos de idade apresentava-se há quatro 

semanas com paralisia facial esquerda crônica pós-decúbito lateral para 

procedimento cirúrgico de orquiectomia. O tempo de anestesia durante tal 

procedimento foi de 30 minutos e sua recuperação durou 40 minutos. O animal 

apresentava desvio do nariz e lábio superior em direção ao lado normal e ptose do 

lábio inferior (Figura 1A e B). 

 

 

Figura 1: Animal com 

paralisia facial (A e B); 

Animal em tratamento com 

eletroacupuntura (C). 

 

 

Iniciou-se tratamento com eletroacupuntura semanalmente. Os pontos de 

acupuntura utilizados foram Estômago E(2), E(4), E(5), E(6), E(7), Intestino Delgado 

ID (18) e ID(19), alguns deles localizados ao longo do trajeto do nervo facial. Outros 

pontos usados foram Triplo Aquecedor (TA) 23, Vaso Governador VG(20), VG(26), 

VG(27), Intestino Grosso IG (10), Vesícula Biliar VB (20). 

A cada sessão foi feita acupuntura com agulha seca em seis pontos e 

eletroacupuntura em dois pares de pontos (dentre os listados anteriormente) com 

frequência intercalada de 2 e 20Hz durante 30 minutos (Figura 1 C). Até o presente 

momento (pesquisa em andamento) foram realizadas seis sessões e apesar de não 

ser observada melhora visível na face, durante a sessão observou-se que o animal 

passou a contrair o lábio inferior durante o procedimento de eletroacupuntura com 

estímulo a partir de eletrodo localizado no músculo masseter do mesmo. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O prognóstico da paralisia facial varia de acordo com a extensão da lesão 

ocorrida ao nervo facial, o que não pode ser determinado clinicamente devido a 

sintomatologia instalada de hiporreflexia, paresia ou paralisia flácida e ausência de 
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sensibilidade comum às três condições conhecidas: neuropraxia, axonotmese e 

neurotmese 3. A diferenciação de tais condições pode ser determinada por provas 

eletrodiagnósticas ainda não difundidas no Brasil para a medicina veterinária equina, 

como por exemplo, a eletroneuromiografia. Pode também ser avaliada com o tempo, 

através do retorno da funcionalidade3. Quando a lesão limita-se a uma neuropraxia, 

os sinais clínicos provocados melhoram em geral em duas semanas ou menos. 

Quando se trata de uma axonotmese, a recuperação requer o novo crescimento do 

axônio do local da lesão em aproximadamente 2,5 cm por mês4. O pior prognóstico é 

consequência de neurotmese, pela grande dificuldade de uma regeneração do 

nervo3. 

Até o momento desta pesquisa, pode-se descartar a possibilidade de lesão do 

tipo neurotmese para o animal estudado. Isto, pois mesmo com o tratamento pós-

cirúrgico constituído por anti-inflamatórios e passado um período superior a oito 

semanas da data de início da paralisia, não houve retorno de funcionalidade.  

O tratamento de acupuntura seguirá até a décima sessão e o animal será 

observado por mais 32 semanas, quando será alcançado um período de 6 meses 

após o início da paralisia, que é o período médio descrito por ALVARENGA (1991) 

para recuperação de lesões do tipo axonotmese. ESCODRO (2011) descreve 

sucesso em 2 casos de equinos tratados após 10 sessões de eletroacupuntura e 

XIE (2011) indica um máximo de 10 semanas de tratamento para essa condição. 

SUMANO (1997) em um estudo com 12 equinos alcançou sucesso em tratamento 

de todos com número médio de 13 sessões. Após esse período, será feita a 

conclusão da pesquisa sobre a eficácia do tratamento com acupuntura e 

eletroacupuntura para paralisia facial em um equino em lesões do tipo axonotmese 

ou neurotmese, conforme os resultados encontrados neste estudo. 
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