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Temas a serem abordados: 

 O paciente com osteoartrose- decifrando a 

doença articular degenerativa 

 Tratamento multimodal da osteoartrose 

 Casos reabilitados 

 



Definição: 



Osteoartrose primária x secundária 

 DAD Primária:  é a degeneração da cartilagem encontradas em animais 
idosos que ocorrem sem motivos aparente, à não ser o desgaste por uso 
normal das articulações ao longo da vida do animal ou em animais de 
esporte de alta “performance” ou cães de trabalho. Não mostra as mesmas 
alterações que cartilagem com DAD secundária. 

Em gatos, a maioria dos casos de OA aparenta ser primária ou idiopática 
(Bennet 2010) 

 

  DAD secundária: desenvolve-se secundariamente a partir de condições 
anormais ao funcionamento fisiológico da articulação, geralmente pode 
ser causada por alterações na conformação anatômica ou incongruências 
ósseas que afetam a articulação em si, ou de estruturas secundárias a ela, 
como músculos, tendões e ligamentos 



Osteoartrose primária em Felinos 

 Hardie et al. 2012 – 90% dos felinos tinha DAD (x= 15,2 anos): só 4% dos 

animais com alterações clínicas anotadas em ficha. 

 Godfrey et. Al. 2005 - 63 gatos com OA apendicular radiográfica, apenas 11 

apresentavam claudicação e outros cinco exibiam rigidez 

 Clarck et. Al. 2005 - 16,7% dos gatos com OA radiográfica claudicavam e 

sugeriu que a claudicação pode não ser a principal manifestação clínica da 

OA no gato 



Sinais Clínicos - Osteoartrose em Felinos 

Manifestações Clínicas 

 Manifestações podem ser 
súbitas ou insidiosas  

 Principalmente alterações 
são de mobilidade e 
comportamentais 

 Diferentes dos cães!!! 
 Tendem a adaptar 

alterações ortopédicas 
com adaptações da 
mobilidade 
 

 Qualidade do sono 
 Alopecia/autotraumatis

mo das articulações 
acometidas 

 Constipação/eliminação 
inapropriada 

 Diminuição da auto 
higienização 

 Não assumir como 
velhice 
 
 

Um teste útil inclui encorajar o gato a pular da cadeira ou da mesa do 
consultório ou pular para alcançar a caixa de transporte (Lascelles, 2007) 



Osteoartrose secundária 



Sintomas “Fisiátricos” 

Dor em Extensão, Flexão e Adução de articulação 
Reflexo de Ortolani Positivo – Instabilidade / Sub-luxação 
Claudicação Intermitente / Paresia de MPs 

 

Contratura de Pectíneo e Ileopsoas 
Hipotrofia de Glúteos, Quadríceps e Bíceps Femoral 
Hiperextensao de Carpos 
Dor em coluna lombo-sacra e tóraco-lombar  
Dor Muscular e de Cápsula Articular 
Inflamação e Retração da Cápsula Articular 
Dor miofascial 
Aumento da pressão Intra-articular  

 

Sintomas “Ortopédicos” 

Displasia Coxofemoral 



Displasia Fiseal em 

Gatos: 

Acontece em toda a cabeça 

do fêmur - separação da 

cabeça do fêmur da placa de 

crescimento. 
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Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 



Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 



Fisioterapia no osteoartrose 

Fotobioestimulaçao (Laserterapia) 

Magnetoterapia 

Eletroterapia 

Cinesioterapia 

Hidroterapia 

 



Laser 



Laser 

 Aumento dos níveis de serotonina (5-TH) 

 Aumento de Beta-endorfinas (redução da sensação de dor) 

 Aumento de Óxido nítrico  

 Diminuição de bradicinina  

 Normalização do canais de cálcio 

 Bloqueio da despolarização de fibras 

 tipo-C dos nervos aferentes 

 Redução de interleucinas inflamatórias  

 



Laser na osteoartose 



Laser na osteoartrose 

Redução da dor e melhora da microcirculação, aumento da 

proliferação celular, estímulo de produção de colágeno pelos 

fibroblastos, reparação óssea e modulação dos mediadores 

da inflamação (MANGUEIRA et al., 2015). 

Melhora a estrutura da cartilagem, previne a degradação da 

cartilagem articular e diminui significativamente a expressão 

de Caspase-3 (Lin et. Al. 2000) 

Inibição da degeneração da cartilagem (Kubo et. Al. 2009) 

Diminuição da expressão de IL-1 β  (Assis et. Al. 2016) 

 



Magneto 



Magneto na Osteoartrose 

Redução da dor e rigidez  articular 

(da Silva et. al., 2016; Vasiliadis et. al., 2017) 

 Preservação da morfologia da cartilagem e retarda o 

desenvolvimento de lesões osteoartríticas, por meio da supressão 

de enzimas e da degradação da matriz colágena (Youssef et. al. 2016; 

Kamal et. al. 2017) 

Rápida redução do processo inflamatório, (Zeitler, 2014) 

 

 



Eletroterapia 

Definição: uso de correntes elétricas com fins terapêuticos. 

 

 TENS: Estimulação elétrica nervosa transcutânea 

 
 Tens Convencional 
 Bloqueio da Comporta de Dor 
 Tempo mínimo de aplicação: 20 minutos 
 Duração do efeito: Imediato e até 8 horas 
 

 Tens Burst 
 Liberação de endorfinas endógenas 
 Tempo mínimo de aplicação: 30 minutos 
 Duração do efeito: Após 6 horas com duração de 48hs 



Eletroterapia 

 NMES: Estimulação Elétrica Neuromuscular 



Alongamento 



Alongamento 



Alongamento 



Displasia Coxo-femoral 

Alongamento do Musc. Pectíneo 



Displasia Coxo-femoral 

Alongamento do Musc. Iliopsoas 



Cinesioterapia 
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Cinesioterapia 

../../../Users/Ricardo/Dropbox/LIvro Fisio Brasil/1.Capitulos Completos/Capitulo 8 Reabilitaçao Neurologica/Parte 5 Ricardo e Paula/video 1.MOV




Esteira aquática 

 Flutuabilidade 
 Diminuição da Sobrecarga articular  

 

Nível do Tarso -10% 

Nível do Cotovelo 
-15% 

Nível Coxofemoral -62% 



Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 
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Tratamento da Obesidade 

  Melhores resultados radiográficos e clínicos após a perda de peso 

em animais com sobrepeso e osteoartrose do quadril. (Impellizeri et al, 

2000) 

  Com a redução de cerca de 25% do peso corpóreo e avaliações ao 

longo de 5 anos foi possível observar menor frequência e menor 

progressão da osteoartrose em cães. (Kealy et a. 1997) 

  Redução de 11 a 18% do peso corporal resultou em uma melhora 

considerável na deambulação de pacientes displásicos (Malek, 2011) 



3 importantes pontos no sucesso do tratamento 

 Conscientizar proprietário 

 Prescrição da quantidade e 

frequência exata da ração 

redutora de peso 

 Exercícios físicos controlados 

na esteira aquática 

 

 

Tratamento da Obesidade 
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Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 



Medicações de controle de dor 

YAZBEK, K. V. b. Fisiologia e controle da dor em pacientes com osteoartrose. 
 In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. 1. ed. São Paulo: 
Editora Inteligente, 2018. p. 386-389.  



Protocolo Analgésico em  
pacientes com osteoartrose  

 AINEs 
 Firocoxib: 5mg/kg SID por 5 dias e depois 2.5mg/kg. 
 Carprofeno: 2.2mg/kg BID por 5 dias, depois SID ou terapia de pulso a cada 3 dias. 
 Felinos – Meloxican: 0,05 mg/kg SID, podendo manter a longo prazo com 0,02 mg/KG a cada 2-3 dias 
 

 Analgésicos 
 Tramadol: 2-5mg/kg TID (Cães) / 2-3 mg/kg BID (Gatos)  
 

 Anticonvulsivantes 
 Gabapentina: 5-15 mg/kg BID ou TID (Cães) / 3-8 mg/kg BID ou TID (Felinos) 
 Pregabalina: 2-5 mg/kg 
 

 Antidepressivos triciclicos 
 Amitripitilina (0,5-2 mg/kg SID) 
 

 Nutracêuticos 
 Omega 3: 25 mg/kg de EPA + 18 mg/kg de DHA SID 
 Precursores Osteoarticulares 



Tratamento Multimodal da osteoartrose  

Perda de peso 
Ambiente 

Aines 

1. Sempre 

2. Sempre 

3. Gaba ou pregabalina 
Sempre em idosos 

4. Quadros agudizados 

5. Quase todos 
pacientes 

6. Quadros 
refratários 
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