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RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi apresentar um tratamento para Demodex canis realizado apenas com 
auto-hemoterapia em ponto de acupuntura. A Demodex canis é um ácaro que parasita cães, levando 
a demodicose. Este ácaro causa sinais clínicos como: alopecia local ou generalizada, que pode ou 
não estar associada à uma infecção secundária de pele. Para obtenção do diagnóstico definitivo é 
realizado um procedimento de raspado. A hemopuntura é a aplicação do sangue retirado do paciente, 
hemolisado e aplicado em pontos específicos de acupuntura o qual tem como resultado o aumento da 
quantidade de macrófagos, assim aumentando a imunidade, diminuindo a temperatura corporal, 
inflamação e diminuição de prurido, sem a necessidade de se associar medicamentos ao tratamento. 
Conclui-se que autohemoterapia em pontos de acupuntura é um método alternativo de baixo custo e 
eficiente para tratamento de demodicose, mesmo quando usado sem associação da medicina 
convencional. 
 
Palavras chave: Cão, Demodicose, Imunidade, Medicina veterinária integrativa 
Linha de Pesquisa: Medicina veterinária integrativa 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to present a treatment for Demodex canis performed only with acupuncture 
point autohemotherapy. Demodex canis is a mite that parasitizes dogs, leading to demodicosis. This 
mite causes clinical signs such as: local or generalized alopecia, which may or may not be associated 
with a secondary skin infection. To obtain the definitive diagnosis, a shaving procedure is performed. 
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Haemopuncture is the application of blood taken from the patient, hemolysed and applied at specific 
acupuncture points which results in increased amount of macrophages, thus increasing immunity, 
lowering body temperature, inflammation and decreased pruritus without the need to associate drugs 
with treatment. It is concluded that acupuncture point autohemotherapy is an inexpensive and efficient 
alternative method for treating demodicosis, even when used without association of conventional 
medicine. 

Keywords: Dog, Demodicosis, Immunity, Integrative Veterinary Medicine 

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Segundo Lusa; Amaral (2010) a Demodex canis, popularmente conhecida 

como “sarna negra” é uma das dermatites mais comuns em cães, podendo ser 

classificada segundo sua distribuição corpórea (localizada ou generalizada) e faixa 

etária de ocorrência das primeiras manifestações (juvenil e adulta).  

A transmissão ocorre através do contato direto da cadela com seus filhotes 

durante o período de amamentação, e a confirmação disso se dá pelo fato de 

filhotes abortados ou nascidos por meio de cesariana não albergarem esses ácaros. 

A mãe geralmente não apresenta sinais clínicos. Em parte da população canina, o 

Demodex tem uma ocorrência “normal" em animais aparentemente sadios. Mais 

tarde, somente alguns cães apresentarão sinais da doença, em função de 

superpopulação parasitária, acreditando-se que isso seja devido a uma 

predisposição genética individual, que causa inibição generalizada dos linfócitos T 

(de forma que a pele dos cães portadores de demodicose é ecologicamente 

favorável à reprodução e crescimento dos parasitos (SILVA. et al, 2008). 

Os sinais clínicos variam de acordo com a quantidade de parasitas, e as 

lesões características da demodicose localizada são eritemas focais e alopecia na 

região da cabeça, especialmente a região periocular, comissura bocal e membros 

torácicos. Porém, pode ocorrer prurido e descamação, sendo o curso benigno e a 

recuperação espontânea. Os animais com lesões mais graves apresentam foliculite 

profunda, furunculose, exsudação hemorrágica, crostas espessas e linfadenopatia 

(SANTOS. 2012). 
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A acupuntura é um método milenar, o qual estimula com o auxílio de agulhas 

determinados pontos intrínsecos do corpo e tem como finalidade atingir um efeito 

curativo ou homeostático. Na área de veterinária, a acupuntura existe há um longo 

período de tempo, tanto quanto na medicina humana. Seu início no Brasil se deu no 

período de 1980. Diversos modos são utilizados para que haja estimulação dos 

acupontos, como agulhamento simples, injeções no ponto, eletroacupuntura, 

colocação de implantes nos acupontos e hemoacupuntura (FARIA, SCOGNAMILLO-

SZAB, 2008). 

A hemoacupuntura consiste em uma técnica em que se utiliza determinados 

pontos da acupuntura associado com o sangue retirado do próprio animal. Trazendo 

ao organismo benefícios como o aumento de macrófagos, os quais auxiliam a 

eleminação de células neoplásicas, fungos e bactérias. Com essa técnica aumenta a 

taxa de macrófagos de 5% a 22% em 5 dias de tratamento (AGOSTINHO.  2017). 

Portanto, este trabalho tem como principal objetivo apresentar um tratamento de 

Demodex canis realizado apenas com hemopuntura através da modulação do 

sistema imune. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi atendido na clínica veterinária VetCare, localizada em Itapetininga- SP, 

um cão macho, 2 anos, S.R.D., sem histórico, devido ao fato de ter sido recém 

resgatado. O animal apresentava sinais clínicos de prurido intenso e alopecia em 

toda região do corpo. Realizou- se raspado de pele com lâmina de bisturi para 

confirmação do diagnóstico, detectando-se presença de ácaros Demodex canis à 

microscopia óptica (figura 1). 

O animal ficou internado e, uma vez na semana, eram coletados 

aproximadamente 5ml de sangue da veia jugular, realizada a hemólise do sangue 

por agitação da seringa e aplicado nos pontos de acupuntura VG14 (2ml), B40 (1ml) 

e IG11 (0,5ml). O volume de sangue dependia da anatomia de cada acuponto. 

Nenhum outro tratamento tópico ou sistêmico foi instituído. 
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O animal apresentou melhora completa após três meses, ou seja, 12 

aplicações. O pelo cresceu, o prurido cessou, e o animal recebeu alta. 

. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O animal que apresenta de demodicose apresenta ausência de pelo, 

inflamação da derme e presença de prurido (figura 2). A demodicose tem como 

sinais alopecia, descamação, eritema e pústulas, sendo a inflamação da pele 

ocorrendo em cães que apresentam piodermite contagioso, junto com a proliferação 

moderada e generalizada dos ácaros Demodex canis (GASPARETTO, 2018). 

O raspado de pele é utilizado para que haja o diagnóstico laboratorial, no 

qual oferece completa confiabilidade. Para colher o material a pele deve estar 

higienizada com álcool, o raspado deve ser feito de forma leve e delicada, para que 

não haja propagação com o sangue ou exsudato, comprometendo assim a análise. 

Sendo esse exame fundamental para o diagnóstico, realizado na sala de 

atendimento, com custo baixo, na maioria das vezes sem a necessidade de usar 

tranquilizantes ou sedativos (HORTA, COSTA VAL. 2013). 

Contudo, Silva (2008) afirma que a pele afetada deve ser raspada na direção 

dos pelos, até que ocorra o sangramento capilar, sendo recomendável comprimir a 

pele durante a raspagem, assim expulsando os ácaros dos folículos pilosos, sendo 

que lesões em regiões de face e patas mais difíceis de raspar. As raspagens devem 

ser realizadas nas áreas de transição entre a pele saudável e lesões, e onde há 

comedões, abrangendo no mínimo três sítios diferentes  

O raspado de pele é fundamental para confirmar qual o tipo de parasita que 

está presente na dermatite e ter um diagnóstico correto, no raspado de pele feita no 

paciente, foi encontrado o ácaro do Demodex canis, podendo ser analisado (figura 

1). Neste relato, no raspado de pele foi constatado a presença de ácaros adultos 

confirmando o diagnóstico de demodicose. Como é difícil achar um ácaro no 

raspado de um animal, quando visualizado em pequena quantidade, não devemos 

descartar a hipótese do animal estar com a doença (TOLEDO. 2009). 
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Não há confirmação de parasitismo por D. canis em animais 

dermatologicamente sadios, mesmo constatando-se a presença do ácaro. O 

diagnóstico é feito apenas em cães com dermatopatias, independente do sexo, 

comprimento da pelagem e raça, com tendência de maior frequência em animais 

jovens (SILVA. 2011).  

Usualmente o método de inserção das agulhas ultrapassa a derme atingindo 

o tecido hipodérmico, podendo atingir os músculos e ossos dependendo do ponto e 

do tipo de agulha utilizada. (SCOGNAMILLO-SZABO, BECHARA. 2010) 

 

Cada ponto de acupuntura tem uma finalidade, auxiliando assim o equilíbrio 

do corpo, sendo no ponto VG14 (figura 3) auxiliar na eliminação de excessos de 

fluidos externos no organismo, feita por via intramuscular. Segundo Parente, (2015) 

e Xie; (2011) o ponto VG14, tem como finalidade diminuir a temperatura corporal, 

expelir fatores externos como o muco, cessar espasmos musculares e ativar a 

estimulação da medula. Além disso, este acuponto age em dermatites e 

imunodeficiências. Já o ponto B40 age estimulando a região lombar do animal, bem 

como em doenças autoimunes. O ponto de acupuntura IG11 age limpando o 

exterior, estabilizando o fluxo sanguíneo dos canais e aumenta a força das 

articulações, age em doenças imunomediadas e limpa o calor e prurido.  

Neste tratamento, os pontos foram selecionados devido a sua ação em 

sistema imune, principalmente em dermatite, na diminuição de calor, que é como a 

inflamação é chamada pela medicina tradicional chinesa, bem como influência em 

prurido, apresentado pelo animal em questão. Trazendo melhoras ao organismo do 

animal, podendo ver a melhora do paciente após o tratamento (figura 4). 

 

 
Figura 1 e 2 
Na figura A: Demodex canis encontrados no raspado de pele do paciente. Na figura B: entrada do 
animal para internação 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 
Figura 3 e 4. 
 Na figura A: Exemplo de autohemoterapia em ponto de acupuntura VG14 e na figura B: paciente com 
alta. 
 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
CONCLUSÃO  

 

A autohemoterapia em pontos específicos de acupuntura pode ser utilizada 

para melhora da imunidade e consequentemente para tratamento de sarna 

demodécica, mesmo sem a utilização de nenhum outro medicamento. Esta 

alternativa possui baixo custo, sendo o material utilizado o sangue do próprio 
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paciente, além de seringa e agulha para coleta. Adicionalmente, não há efeito 

colateral da técnica, o que faz desta técnica uma alternativa promissora de 

tratamento para sarna demodécica. 

 

 

 
1. REFERÊNCIAS 

 
AUGOSTINHO, M. N. Tratamento com hemoacupuntura para lesões dermatológicas. 
Acesso em: Auto-hemoterapia (AHT); 4 de setembro de  2017. 

FARIA, A. B., SCOGNAMILLO-SZABA  M. V. R. Acupuntura veterinária: Conceitos e 
técnicas. ARS VETERINÁRIA , Jaboticabal,SP, v.24, n.2, p.83-91, 2008. Disponível em: 
http://arsveterinaria.org.br/index.php/ars/article/view/184/152 
 
GASPARETTO. N. D. et al. Aspectos clínicos e histológicos da demodicose canina 
localizada e generalizada. Trabalho de conclusão de pós graduação - Universidade 
Federal do Mato Grosso- UFMG, Cuiabá, 2018. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-
736X2018000300496&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 
 
HORTA, R., COSTA VAL, A. P. Dermatologia em cães e gatos: Caderno técnico de 
veterinária e zootecnia. Minas Gerais: CRMV- MG, n.71, 2013. 
 
LUSA, F.T. ; AMARAL, R.V. Demodicose canina. PUBVET, Londrina, V. 4, N. 24, Ed. 129, 
Art. 875, 2010. Disponível em: 
http://www.pubvet.com.br/uploads/98790765bd7eb7346c28dbc97e9fd7c0.pdf 
 
PARENTE, F. M. Ação energética dos pontos. Acupuntura energética; dispositivo: 35 
slaids, 2015.  
 
SANTOS. L. M.; MACHADO. J. A. C.; NEVES. M. F.; Demodicose canina: revisão de 
literatura. Revista cientifica eletrônica de medicina veterinária. Ano VII, N.12, p-5, 2009. 
Disponível em: 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/bR2NZKFHZY95uVc_2
013-6-19-16-50-3.pdf 
 
SANTOS, I. F. C; et al. Ivermectina no tratamento da sarna demodécica canina. Medvep  
Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia e Alergologia 
Veterinária; v.2, n5, p. 268-275, 2012. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-
vet/resource/pt/vti-11000 
 
SCOGNAMILLO-SZABO. M. V. R.; BECHARA. G.H.;  Acupuntura: histórico, bases 
teóricas e aplicações em medicina veterinaria. – revisão de literatura. Universidade 
Estadual Paulista- UNESpCuiabá, 2018. Disponível em: 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano V .v 8, n 1,  maio, 2017. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-
736X2018000300496&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 
 
SILVA. R. P. B. et al. Sarna Demodécica canina e suas novas perspectivas de tratamento- 
Umuarama, revisão. Arq. Ciên. Vet. Zool. Unipar, v.11, n.2, p. 139-151, 2008. Disponível 
em: http://revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/view/2570 

SILVA. L. V. A. et al. Infecção por Demodex canis em cães dermatologicamente sadios 
e com dermatopatias procedentes região metropolitana de Recife, Estado de 
Pernambuco: Artigo cientifico. Departamento de Medicina Veterinária UTFPE, vol.5, N.3, p. 
1-6  2011. Disponível em:  
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria/article/view/638 
 
TOLEDO. F. G. Demodicose canina. Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas – UniFMU. Trabalho de conclusão de curso. São Paulo. 2009. 
p.14-49. 
 
XIE, H.; PREAST, V. Acupuntura veterinária Xie. São Paulo: Med Vet, 2011. 

 
WEN T. S. Acupuntura clássica chinesa. São Paulo: Cultrix, 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cr/2010nahead/a450cr1366 


