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Dúvidas frequentes? 

1. Existe regeneração medular? 
 

2. Até quanto tempo de paralisia há chance do retorno da 
marcha? 
 

3. Pacientes sem dor profunda voltam a andar? 
 

4. Pacientes com secção completa da medula voltam a 
andar? 
 

5. Toda recuperação de marcha, em pacientes sem dor 
profunda,  pode ser considerada como andar medular? 



Quais técnicas mais utilizadas na reabilitação 
de pacientes com lesão em coluna? 

 Regeneração Nervosa: Laser e Magneto 
 

 Ganho de  massa muscular: Eletroterapia 
(NMES), Cinesioterapia e Hidroterapia 
 

 Retorno a locomoção: Hidroterapia e 
Cinesioterapia 
 





Low-level laser therapy reduces time to ambulation in 
dogs after hemilaminectomy: a preliminary study 

Journal of Small Animal Practice (2012) 

Material e Método:  
 35 cães com paraparesia não ambulatorial  ou paralisia, com ou sem  

dor profunda,  por DDIV. 
 Grupo I: 18 cães somente com hemilaminectomia e tratamento 

convencional 
 Grupo II: 17 cães com hemilaminectomia mais LLLT, uma vez por dia, 

5 dias consecutivos. 
 Avaliação até o paciente alcançar o status neurológico de 

paraparesia ambulatorial ou somente ataxia proprioceptiva. 

Resultados:  
 Grupo I: Recuperação média de 14 dias 
 Grupo 2 (LLLT): Recuperação média de 3 a 5 dias. 



Aplicação de Laser na Medula 

Minihemilaminectomia 

Hemilaminectomia 

Da Costa, 2015 



Aplicação de Laser na Medula 

Slot Ventral Cervical 

Da Costa, 2015 



Eletroterapia 

Primeiros 15 dias: Estimular fibras tipo IIa e musculatura flexora (Freq.: 50-70 Hz) 

Após 15 dias: Estimular fibras tipo I e musculatura extensora (Freq.: 35-50 Hz) 
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Piramidal x Extrapiramidal  



 5 gatos sofreram uma secção parcial da medula entre T10-T11 e ficaram paralisados 
 Todos realizaram fisioterapia com treino locomotor e voltaram a andar 
 Depois de algumas semanas, os mesmos gatos sofreram uma secção completa entre T13-

L1 (abaixo da primeira sessão) 
 Todos voltaram a caminhar depois de 8 horas da secção completa da medula. 
 Conclusão: Houve ativação dos Geradores de Padrão Central e memorização medular 

 



 
 
  Neuroplasticidade 

  Neuromodulação 

  Memorização 

Retorno da Locomoção 
 



Treino Locomotor 



REABILITAÇÃO DE CÃES COM LESÃO MEDULAR GRAU 
V, EM VÉRTEBRAS TORACOLOMBARES, SEM 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 
Tese Mestrado USP: Miriam Caramico (2019) 

Material e Método: 
• 20 animais , com doença de disco grau V e sinais de lesão 

toracolombar há mais de uma semana.  
• Tempo médio para início da fisioterapia foi de 25 dias 
• Laser, NMES, Cinesioterapia, Magnetoterapia e Hidroterapia, 2 

x por semana de 5 meses a 1 ano. 
 

Resultado:  
60% dos pacientes voltaram a deambular e 1 paciente apresentou 
andar verdadeiro , ou seja houve retorno dos reflexos de dor 
profunda havendo somente um déficit proprioceptivo 



Ponto de Estimulação perto do ânus 

Estímulos auxiliares ao treino 
locomotor 

Ponto de Estimulação perto do ânus 2 

../video palestra/novo ponto de estimulo.MOV
../video palestra/novo ponto de estimulo 2.MOV
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Como animais voltam a andar? 

 Pacientes Paralisados com dor profunda 
 
 

 
 Pacientes Paralisados sem dor profunda 

Andar consciente com controle encefálico 

Andar Inconsciente – Andar Medular 
 
Andar consciente sem dor profunda (Olby, 2010) 
 







Alta Clínica 

LOPES, R.S.; Discopatias vertebrais – tratamento cirúrgico e fisioterapia pós-operatória: relato de caso; 
Tese  de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Ortopedia e Traumatologia da FMVZ-USP 



Após 6 meses de alta clínica 

LOPES, R.S.; Discopatias vertebrais – tratamento cirúrgico e fisioterapia pós-operatória: relato de caso; 
Tese  de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Ortopedia e Traumatologia da FMVZ-USP 



 
Pacientes com secção completa da medula 

voltam a andar? 



 
Pacientes com secção completa da medula 

voltam a andar? 

Sim!!! 

../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/nina fisio care andar medular.mp4
../video palestra/nina andar medular verddeiro.MP4


Neuroreabilitação 

Mudanças fisiológicas e celulares 
Liberação de mediadores de neuroplasticidade 
 

Reorganização neural 

Aumento da função motora 
e contração muscular 



Da Costa, 2015 

Discussão retorno da locomoção 

../video palestra/nicole.MOV


Cadeirinha de rodas 



Kerdog - Sophia Dog Chair 

Fonte: Capítulo Neuroreabilitação funcional em lesoes 

medulares . Angela Martins. Livro Fisiatria em 

Pequenos Animais. 

Cadeiras de rodas 
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Muito Obrigado!! 
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