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Desde 2005... 
 
 “Eu resolvo 90% dos meus casos com pino e 

fixadores” 
  “a maioria dos meus casos respondem bem a 

pectineotomia” 
 “Não tem como um enxerto sintético ser melhor que 

um autólogo” 
 “Placa bloqueada só é necessária para animais 

pequenos ou idosos” 
 “A TTA tem uma excelente estabilidade” 
 “Caes com menos de 12 kgs podem fazer só 

fisioterapia” 



Quase 2020... 
 
 “A maioria dos meus casos não precisam de 

fisioterapia” 
 “Meus casos de TPLO já começam a apoiar 

no dia seguinte, acabam nem indo pra fisio” 
 “Só indico fisioterapia nos casos que 

demoram pra apoiar ou se não ficaram tao 
estáveis” 

 “Eu peço pra fazer fisioterapia em casa” 
 “Não tem por que realizar fisioterapia pré-

operatória” 
 



Principais afecções ortopédicas e 
neurológicas: 

 

DDIV 
38% 

Displasia de quadril 
22% 

Fratura de Coluna 
6% 

Obesidade 
5% 

Luxação de patela Grau 
II 

5% 

RLCCranial 
5% 

Cinomose 
5% 

Ombro 
4% 

Displasia de cotovelo 
3% 

Outros 
7% 

Unidade Campinas: 
2018: 114 casos novos 
 



Effects of postoperative rehabilitation on 
limb  function after cranial cruciate 

ligament repair in dogs 
Journal of the American Veterinary Medical Association 

May 1, 2002, Vol. 220, No. 9, Pages 1325-1330  doi: 10.2460/javma.2002.220.1325 

Material e Método: 
•51 cães operados por técnica extra-capsular 
•G1: 25 cães com reabilitação pós-operatória 
•G2: 26 cães com restrição de exercícios 

Resultado (função do membro): 
• Sem diferenças entre grupos pré-cirúrgico; 
• 6 meses depois: 
• Grande diferença entre G1 e G2 (G1>G2); 
• Em G1, não houve diferenças entre o membro saudável e o acometido; 
• Em G2, houve diferença. 

• Conclusão: Reabilitação física beneficiou os pacientes e deve ser considerada no 

manejo P.O. de RLCCr. 



Effects of early intensive postoperative  
physiotherapy on limb function after tibial 

plateau leveling osteotomy in dogs with  
deficiency of the cranial cruciate ligament 

AJVR, Vol 67, No. 3, March 2006 

Conclusão: a fisioterapia 
precoce deve ser 
considerada como parte 
do pós-operatório para 
evitar a atrofia muscular, 
aumentar massa muscular 
e melhorar a ADM. 



Principais modalidades utilizadas: 
 
 Controle da dor e inflamação:  Crioterapia, laser, 

magneto e eletroterapia 

 Evitar ou reduzir a perda de massa muscular: 

Eletroterapia (NMES) e cinesioterapia 

 Retorno da função: Alongamentos, Cinesioterapia e 

Hidroterapia 



Crioterapia: 
 
 

Benefícios: 
 redução local do fluxo sanguíneo 
 diminuição da formação de edema 
 controla hemorragia  
 diminuição de liberação de histamina 
 diminuição do metabolismo celular local 
 diminuição a atividade do fuso muscular  
 diminuição a velocidade da condução nervosa  

Aplicação: 
 Imediata após a cirurgia 
 10 a 20 minutos. Nunca ultrapassar 20 minutos 
 A cada 2 a 4 horas nas primeiras 24 a 72 horas 
 Não indicado para lesões medulares agudas 



Comparison of two cold compression therapy protocols after tibial 
plateau leveling osteotomy in dogs. 

Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtie 2017 Aug 10;45(4):226-233 

Material e Método: 
 27 cães (30 joelhos operados com TPLO) foram divididos aleatoriamente entre 3 

grupos 
 Grupo 1:  Receberam crioterapia uma vez antes e outra imediatamente após a cirurgia 
 Grupo 2: Realizado crioterapia (20 minutos) no pós-operatório 4 vezes em intervalos 

de 6 horas 
 Grupo 3: Grupo controle, realizado apenas a TPLO 
 Foi avaliado a circunferencia da articulação do joelho, ADM, grau subjetivo de 

claudicação e escore de Escala de Dor de Glasgow (GPS) Modificada, nos dias 01, 10 e 
42 dias p.o. 

 

Resultados: 
 Avaliação Dia 01: Grupo 1 e 2 com maior ADM e menores scores de GPS 
 Avaliação Dia 10: Grupo 1 e 2 significante menor grau de claudicação 
 Avaliação Dia 42: Grupo 1 e 2 maior ADM. 
 Não houve diferenças significativas entre os grupos 1 e 2 em todas as avaliações. 
 
 



Preoperative low level laser therapy in dogs undergoing 
tibial plateau levelling osteotomy: A blinded, prospective, 

randomized clinical trial  
Vet Comp Orthop Traumatol 1/2017 

 
 
Material e método:  20 cães saudáveis submetidos a TPLO foram aleatoriamente 
designados para receber único tratamento pré-operatório LLLT  
Como a análise da placa de força, foram realizadas pré-operatório, novamente às 24 horas, 
2 Semanas e 8semanas no pós-operatório. 
Sinais radiográficos de cicatrização da osteotomia foram avaliados às oito semanas de pós-
operatório.  
A idade dos cães no grupo LLLT (6,6 ± 1,6 anos) foi maior do que para o controle (4,5 ± 2,0) 
 
Resultados:  
Melhora do apoio na placa de força em todas as análises pós-operatórias 
A proporção de cães LLLT (5/8) tinha cicatrizado  ponto de tempo de oito semanas do que 
na Grupo controle (3/12) apesar da diferença de idade (p =0,11) 
 
Conclusão: O uso de LLLT pode melhorar o retorno pós-operatório à função após 
osteotomias, acelerando a consolidação  e seu uso é recomendado. 



Laser 



 Aumento da vascularização (Garavello, 2004), 

 Modulação da resposta inflamatória (por recrutamento de 

células inflamatórias) 

 Aumento do número de fibroblastos e de capilares 

sanguíneos (Fernandes, 2012) , Proliferação e diferenciação 

celular, acelerando o processo de reparação e mineralização 

óssea (Silva, 2012).  

 Revisão de 50 artigos demonstrou que 68% dos estudos 

afirmaram obter melhores resultados até 2 semanas após a 

osteossíntese. (Nissan, 2015) 

 



Aplicação do laser na Reabilitação 

Ruptura de Ligamento 



Magneto 

Conclusão: A magnetoterapia promove redução da dor e 
melhora da capacidade funcional de pacientes com 
osteartrose de joelho 
 

Conclusão: Acelera o tempo de consolidaçao em fraturas 
agudas não tratadas cirurgicamente em membros superiores. 
 



Eletroterapia 

 NMES: Estimulação Elétrica Neuromuscular 



Cinesioterapia 



Cinesioterapia 

../video palestra/fotos livro/IMG_0040.MOV


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
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Natação 
- Excelente exercício 

cardiorrespiratório 

- Melhora o retorno 

venoso 

-Evita descarga de 

peso sobre as 

articulações do 

aparelho locomotor 

- Fortalecimento de Membros 

Anterior e Peitoral 



Esteira aquática 

 Flutuabilidade 
 Diminuição da Sobrecarga articular  

 

Nível do Tarso -10% 

Nível do Cotovelo 
-15% 

Nível Coxofemoral 
-62% 



 Reduziu os sinais de osteoartrose (melhora do líquido sinovial) após 6 
meses da cirurgia 

 
 
 

 Maior descarga de peso na placa de força, menor grau de  dor, maior 
atividade física leve a moderada 
 
 
 

 Grupo reabilitado tem 1.9x mais chance de alcançar a plena funçao com 8 
semanas de p.o. 

 Grupo de restriçao de exercício: 2,9x mais chance de funcao inaceitavel 
com 8 semanas de p.o.  
 

Resumo da reabilitaçao em RLCCr 



Operou, fez fisioterapia, voltou ao 
apoio normal, liberado pra sempre da 
fisioterapia? 

 29 caes operados unilateralmente de tplo, 1 a 5 anos da cirurgia. 

 Avaliaçao da circunferncia da coxa (TC) , amplitude de movimento (ROM) do 

joelho e claudicaçao 

 Houve diferença significativa em todas as mediçoes e que a tanto a TC e a ROM 

não voltam ao normal depois de 1 a 5 anos da TPLO. 

 14% dos pacientes apresentaram claudicaçao sem um causa identificada. 
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Blueberry – Dra. Carla Marzulli  
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Em 2025... 
 
 “Todos meus pacientes fazem fisioterapia 

nos primeiros 5 dias de pós-operatório” 
 “A esteira aquática é fundamental para a 

tratamento completo do meu paciente” 
 “Eu já indico a fisioterapia antes da cirurgia” 
 “Enquanto eu realizo o planejamento 

cirúrgico, meu paciente já faz pelo menos 
duas sessoes de fisioterapia” 
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Muito Obrigado!! 
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