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pacientes geriatras
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“Tento constantemente comunicar algo incomunicável, explicar
algo inexplicável, falar de algo que sinto apenas em meus ossos
e que só pode ser experimentado nestes ossos…”
Franz Kafka em “Cartas para Milena”
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Lisa, dogue alemão, 12 anos

Dóris, yorkshire terrier, 15 anos

Age is only a number

DOLÊNCIAS
DIMINUIÇAO
DAS FUNÇOES

Disfunçao
cognitiva
Audiçao

Atividade
física

Visao

TEMAS A SEREM ABORDADOS

- Típicas da velhice

- Agravamento das lesões préexistentes

AVALIAÇAO FUNCIONAL DO CAO GERIATRA
- Exame especifico para a reabilitação funcional

Considerações importantes na avaliação funcional
Principais modalidades fisiátricas
Alterações mais comuns

GERIATRA

Casos clínicos
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Músculo: sarcopenia
O envelhecimento não é
uma doença e portanto não
pode ser “curado”

Cartilagem: diminuição
condrócitos, condroitina,
glicosaminas, colágeno,

Considerar as alterações típicas da idade
cronológica do animal

Osso: diminuição na
espessura da cortical
óssea

NAO ESQUECER
- Identificar alterações anatômicas ou de mobilidade,
problemas de equilíbrio, coordenação motora...
- Avaliar a musculatura, cicatrização, presença de
aderências, edemas, etc

- Atividades diárias
- Condição corporal
- Descarga de peso
- Lameness score
- Goniometria
- Perimetria
- Joint laxity

Considerar as alterações típicas da idade
cronológica do animal

Reavaliar a cada sessão

1. ANAMNESE
2. DIAGNOSTICO ZOOKINÉSICO
3. AVALIAÇAO DA DOR
4. EXAME NEUROLÓGICO
5. EXAME ORTOPÉDICO
6. MEDIDAS

1) ANAMNESE
Resenha: espécie, sexo, idade, raça, peso
Habitat (casa, apartamento, chácara... vive dentro/vive fora... )
Atividade (doméstico, esportes, exposição, trabalho, guarda)
Condição corporal
Alimentação
História prévia

7. PROVAS ESPECIAIS
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52% de ppts de animais obesos não reconhecem que
seu animal esta obeso ou que isso oferece um risco a
saúde
(Remillar RL 2009)

BUSY, labrador retriever, 13 anos, 42 kg

Habitat: apartamento sem elevador
Atividade: 3 passeios por dia
Nutrição: ração Hills j/d reduced calorie
História : displasia coxo femoral e de cotovelo
Condição corporal: obeso

Diagrama de Dempster

2) DIAGNOSTICO ZOOKINÉSICO
Diagnóstico baseado no estudo
biomecânico do animal parado
e/ou em movimento,
considerando todas as cadeias
cinemáticas
60 %
Graciela Sterin. Diagnostico Zookinésico. In: LOPES &
DINIZ. Fisiatria em pequenos animais. 1. ed. São Paulo :
Editora Inteligente, 2018.

20%

40 %

Graciela Sterin.

20%

40%
40%

Graciela Sterin.
G racielal S terin.
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Fosca, bouvier de Flandes, 12 anos

26
G raciela S terin.

ANÁLISE DO MOVIMENTO
GAIT: caminhar, trotar, pace, galope, nadar, etc

NONREPETITIVE MOTIONS: sentar, saltar, iniciação, etc.

CAMINHAR

TROTAR
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3) AVALIAÇAO DA DOR
• Exame sensorial para identificar áreas de hiperestesia ou hipoestesia.

• Diferentes maneiras de avaliar:
termografia, questionários,
escalas visuais, etc.
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Palpação
• Palpar tanto processo espinhoso como transverso de todas as vertebras de
caudal a cranial e pontuar nível de dor em: 0, +, ++, +++
• Observar nível de tensão muscular, expressão do animal. Considerar
diferentes comportamentos e atitudes.

Karina Velloso Braga Yazbek. Avaliação da Dor e da Qualidade
de Vida em cães e gatos com dor crônica. In: LOPES & DINIZ.
Fisiatria em pequenos animais. 1. ed. São Paulo : Editora
Inteligente, 2018.

“Ele(a) não tem dor...”
“Nunca se queixou de dor...”

Será????

!

Dewey & da Costa, 2016

4) EXAME NEUROLÓGICO
1) estado mental
2) postura
3) palpação
4) reações posturais
5) reflexos espinhais
6) nervos cranianos

M ilton M ikio M orishin Filho. Sem iologia Neurológica. In: LOPES & DINIZ. Fisiatria
em pequenos anim ais. 1. ed. São Paulo : Editora Inteligente, 2018.
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Estado mental
§ Nível de consciência e comportamento do
animal
§ Alerta/Deprimido/Estupor/Agressivo
§ Relacionar com lesão cerebral

Postura
Observar:
§ Parado: posição de cabeça,
desvios em coluna, base ampla,
etc
§ Movimento: cruza membros, girar
sempre para mesmo lado, cabeça
ou pelve mais baixa, etc

Palpação

Reações posturais
§ Identifica alterações do
sistema sensorial e
motor do cérebro.

§ Trofia e tônus muscular, tumores, cicatrizes e feridas, unhas, etc

§ Testar mínimo marcha
aos saltos e
posicionamento
proprioceptivo

M ilton M ikio M orishin Filho. Sem iologia Neurológica. In: LOPES & DINIZ. Fisiatria
em pequenos anim ais. 1. ed. São Paulo : Editora Inteligente, 2018.

8

26/10/18

Posicionamento proprioceptivo

Reação de posicionamento

Reflexos

Reflexos

Testa integridade dos componentes sensoriais
e motores do arco reflexo.
0 : nada
1 : diminuído
2 : normal
3 : aumentado
4: clônico
Dewey & da Costa, 2016

NMS vs NMI
• Lesoes de NMS sao caracterizadas por espasticidade,
hipertonia e hiperreflexia
• Lesoes de NMI sao caracterizadas com flacidez,
hipotonía, hiporeflexia, atrofia muscular neurogénica

a: C1 a C5 – NMS nas 4 extremidades
b: C6 a T2 – NMI na MT, NMS na MP
c: T3 a L3 – NMS na MP, MT normal
d: L4 a S3 – NMI na MP, MT normal
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Nervios cranianos

Dewey & da Costa, 2016

5) EXAME ORTOPÉDICO

Palpação
Observar assimetrias, efusões,
tonus muscular, desvios de eixo, etc

1) Observação visual
2) Palpação
3) Provas especificas

M illis & Levine, 2014

6) MEDIDAS

7) PROVAS ESPECIAIS

Termografia
Permite medir e visualizar temperaturas da superfície corpórea.
Patologias alteram circulação sanguínea que afeta temperatura da pele
M illis & Levine, 2014

10

26/10/18

M onitor atividade, tem peratura e sono

Avaliar ciclo circadiano

Plataform a de força

https://www.pfisterah.com/stance-analyzer
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