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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 

 



 Definição: Vias neurais que são usadas para controlar as atividades motoras 

rítmicas, tais como a locomoção, mesmo na ausência de informação sensorial 
ascendente e supra espinhal motora. (Guertin, 2014)  

 

Localização dos GPC no SNC. Adaptado de Grillner, 2006.  

 Os GPC medulares não exercem a sua função de uma forma isolada, os mesmos 
interagem com informação proveniente do Sist. Sensorial e do Sist. Motor 
através de receptores presentes nos músculos, articulações e pele, que moldam a 
locomoção (Rossignol & Frigon, 2011).   

GPC: Geradores de Padrao Central 
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 Plasticidade sináptica:  capacidade de alteração da 

força sináptica em circuitos já existentes que não 

tenham sido lesionados 

 Plasticidade anatômica: pelo desenvolvimento de 

novos circuitos através da reorganização anatômica 

e de desenvolvimento de ramos de axônios e/ou 

dendrites. 

Neuroplasticidade 



  A recuperação da locomoção espontânea envolve novas 
conexões funcionais que presumivelmente englobam múltiplos 
neurônios, novas vias neurais e novas sinapses (Angeli et al., 2014).  

 

  Neuroplasticidade pode ocorrer em vários locais do SNC: 
 Medula espinhal (Knikou, 2012; Wolpaw, 2015) 

 Cérebro, mais propriamente no córtex motor sensorial (Thompson & Wolpaw,  2014) 

 Gânglios basais e cerebelo, principalmente no bípede humano (Thompson & Wolpaw, 

2014).  

 

 Induzida por um TL intensivo  (Angeli et al. ,2014; Thompson & Wolpaw, 2015) 

 

 O TL promove a plasticidade de vias que foram interrompidas, 
promovendo assim uma condição mais funcional (Angeli et al., 2014; Martins, 

2015).  

 
 

Neuroplasticidade 



PICs: Correntes despolarizantes persistentes 

 Correntes despolarizantes mediadas por canais de cálcio e sódio, que tem a 
capacidade de passar os neurônios motores espinhais de meros condutos 
passivos para precursores ativos de sinais elétricos 
 

 Dependem da presença de monoaminas neuromoduladoras, como a 
serotonina e norepinefrina 
 

 A neuromodulação relaciona-se com a modulação correta das PICs, de modo 
obter-se um efeito excitatório de amplificação, bem como de sustentação do 
desequilíbrio neural 
 

 4-aminopiridina (Fampyra – 0,3 – 1,1 mg/kg BID) 
 

 

Neuromodulação 
 



Neuromodulação 

Lesão medular 

Diminuição da mielina 
e exposição dos 

canais de k+ 

Hiperativaçao dos canais de K+  

Diminui a condução 
do potencial de 

ação 

Blight, 1989; Lim et al., 2014; Martins, 2016  

Desmielinizaçao axonal 
e  interferência da 
condução axonal 



Agente bloqueador dos canais de K+ (Pavsic et al., 2015) 

Restaurar a condução em axônios desmielinizados e melhorar a 

sua funcionalidade (Olby et al., 2009;  Savin et al., 2016).  

Pacientes com EM e LM, confirmaram que esta substância 

promove melhoras na locomoção(Smith et al., 2000; Zörner et al., 2015; Savin et al., 2016) 

EM: Melhora de 35% após um mês de tratamento (Savin et al., 2016).  

 

 

Neuromodulação 



Neuromodulação 
 

Ana Filipa Guerreiro de Oliveira – Estudo descritivo do efeito farmacológico da 4-aminopiridina 
na neuro-reabilitação funcional de paraplegias de grau 0 e 1 em cães. Tese Mestrado 

 4-aminopiridina (Fampyra 10mg 

– 0,3 – 1,1 mg/kg BID – 4 horas antes 
dos exercícios) 

 

 Início após 15 dias de NRF 
sem resultado satisfatório 
 

 Efeitos colaterais: Vômitos,  
diarreia, ansiedade, agitaçao 
e convulsão  

*Não utilizar em gatos 
 

 Custo: Caixa com 56 
comprimidos – R$1.320,00 
 



 Depende de repetições para ter memorização 

(Thompson, 2015) 

 Memorização em humanos 60-90 min diários 

(Dietz, 2004) 

 Memorização em cães 400 a 600 repetições 

diárias (Carr, 2013).  

 

Memorização 
 



 Em ratos, melhor resposta em diversas sessões de 3 a 

10 minutos do que uma de 60 a 90 minutos (Battistuzzo, 2012) 

 A memorização depende do tipo e da qualidade do 

treino locomotor (Martins, 2018) 

 Recomendo treino locomotor de no mínimo 20 

minutos diários, 4 x na semana 

 

 

 

Memorização 
 



Custo do tratamento 
 
Sessão completa de Fisioterapia (SF): R$190,00 

Eletroterapia + Treino Locomotor (TL): R$90,00 

Gasto semanal 

 2 SF: R$ 380,00 

 1SF + 2 TL: R$ 370,00 

 2 SF + 1 TL: R$ 470,00 

 1 SF + 3 TL: R$ 460,00 



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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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 



Treino Bipedal:   

 Maior estímulo das informações aferentes sensoriais 

dos MP 

 Aumenta o arco reflexo  

 Modula os GPC (Martins, 2018) 

 Menos Cansativo 

 Possibilidade de aumentar precocemente a 

velocidade 

Treino Locomotor 

../video palestra/isolar treino de marcha.MOV


Treino quadrupedal:  
 Qualidade locomotora superior ao treino bipedal 
 

 Maior excitabilidade dos interneuronios conectivos 
que estimulam os neuronios proprioceptivos 

 

 Ativaçao direta das vias descendentes 
proprioceptivas 

 

 Maior neuromodulação e coordenação entre os 
MT e MP, obtendo-se uma locomoção mais 
aperfeiçoada (Martins, 2018) 

Treino Locomotor 



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


Treino repetitivo 

 Estimulação de fibras Tipo I (posturais) 

 Estimulação de fibras Tipo II (com velocidade) 

 Fazer treino de resistência, mas durante todo o tempo 

há intervalos de treino de fortificação, para 

transformar fibras tipo II em tipo I 

 Não pode ficar parando 

Como fazer o treino locomotor? 
 

../video palestra/charlote treino quadripedal.MOV


Velocidade 
Bulldog Francês 

Passos/min – 
Andar funcional 

sem dor 
profunda 

Passos/min – 
Treino 

locomotor 

1,5 km/h 60 60 

3 km/h 72 92 

4 km/h 76 100 

Picos de velocidade x número de  
repetições 
 
 



Treino repetitivo 

Aumenta inclinação -> aumenta resistência -> aumento estimulo 

Picos de velocidade por 1 a 3 minutos. 

O animal andando empurra a região  

lombar para baixo para estimular os  

inputs das almofadas 

 

Como fazer o treino locomotor? 
 

../video palestra/charlote estimulo input.MP4


Treino repetitivo 

As fibras proprioceptivas não tem 

 plasticidade, então eles cruzam os 

membros -> ficar com a  

mão no meio dos membros para  

não cruzar. 

 

Como fazer o treino locomotor? 
 

../video palestra/charlote trançando pernas.MOV


Movimento de bicicleta na almofada de estimulação central, 30 repetições por 

MP, 3 a 6 vezes por dia. Fonte: Capítulo Neuroreabilitação funcional em lesoes 

medulares . Angela Martins. Livro Fisiatria em Pequenos Animais. 

Cinesioterapia antes do TL 



Exercício de cinesioterapia de fortalecimento: agachamentos em bola de 
fisiatria. Fonte: MARTINS, Â. ; FERREIRA, A. Neuroreabilitação funcional em 
lesões medulares. In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. 1. 
ed. São Paulo: Editora Inteligente, 2018. p. 287-298. 
 



Reflexo de reposicionamento  Reflexo patelar/se levantar 

Cinesioterapia – Pacientes em dor profunda 



 Reflexos Espinhas de NMS 

 Reflexo cutâneo do tronco positivo  

 H-corrente 

 Tônus do Musculo Reto Abdominal 

 Movimento involuntário da cauda após estimulação 

 Estação ativa 

Sintomas de evolução  

FUNCTIONAL NEUROREHABILITATION SCALE FOR DOGS WITH 
THORACOLOMBAR SPINAL CORD INJURY WITHOUT DEEP PAIN SENSATION 
(Martins, 2018) 

../video palestra/reflexo flexor cruzado longo.MOV
../video palestra/reflexo flexor cruzado longo.MOV
../video palestra/reflexo flexor cruzado longo.MOV
../video palestra/reflexo flexor cruzado longo.MOV


 
 

Dor 
Aumentar a conectividade entre neurônios nociceptivos, promovendo aloidina e 
hiperalgesia (Raineteau, 2008; Dietz, 2012) 

 
Espasticidade: 
 Mecanismo Espinhal 
Falta de regulação das PICs leva a ação descontrolada e hiperexcitabilidade dos 
neurônios motores. (Ropper, 2014, Li & Francisco, 2015, Uemura, 2015) 

 

 Mecanismo Supra espinhal das vias descendentes 
Influencia excitatória e facilitadora do trato reticulo espinhal (Trompetto, 2014) 

 
 Instaura, de forma gradual, a contratura muscular (Pajardo-Blázquez, 2014; Bar-On, 2015) 

Efeitos Adversos da Neuroplasticidade 



 
 

Espasticidade: 

 Alongamentos após exercícios (Jean-Michel, 2016) 

 Ultrassons (Levine & Watson, 2014) 

 Crioterapia (Dragone, 2014) 

 Termoterapia por calor (Davies, 2014) 

 TENS (Martins, 2018) 

Controle dos efeitos Adversos da 
Neuroplasticidade 

MARTINS, Â. ; FERREIRA, A. Neuroreabilitação funcional em lesões medulares. In: 
LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. 1. ed. São Paulo: Editora 
Inteligente, 2018. p. 287-298. 



Neuroreabilitação 

Mudanças fisiológicas e celulares 
Liberação de mediadores de neuroplasticidade 
 

Reorganização neural 

Aumento da função motora 
e contração muscular 



 
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


Luxação vertebral 

../video palestra/video agosto 2016/medular.mp4
../video palestra/lupita andar medular 2.MOV


Kerdog - Sophia Dog Chair 

Fonte: Capítulo Neuroreabilitação funcional em lesoes 

medulares . Angela Martins. Livro Fisiatria em 

Pequenos Animais. 

Cadeiras de rodas 



Da Costa, 2015 

Discussão retorno da locomoção 

../video palestra/nicole.MOV
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