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Objetivos da aula 

Explicar  as modalidades da fisiatria veterinária 

e suas aplicações na rotina  

Provar a importância da fisioterapia através de 

artigos e vídeos de casos clínicos 

Demonstrar o uso nas diferentes doenças 

degenerativas 



 

 

 

 

Doenças locomotoras degenerativas mais 
comuns em pequenos animais: 
 

 Osteoartrose 

 Hérnia de Disco 

 Espondiloses 

 Mielopatia Degenerativa 



Osteoartrose: 



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 

FERRIGNO, C. R. A. Osteoartrose: fisiologia e tratamento. 
In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. 1. ed. São 
Paulo: Editora In te li gente, 2018. p. 390-393. 



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 Abdução 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 
Dor em coluna lombo-sacra e tóraco-lombar  
Dor Muscular e de Cápsula Articular 
Inflamação e Retração da Cápsula Articular 
Dor miofascial de quadríceps 
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. 

 

 

../video palestra/leao/IMG_2753.mp4


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 

LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Laserterpia. In.  
Fisiatria em pequenos animais. 1. ed.  
Editora Inteligente, 2018. p. 117-127 



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 Coxofemoral 

Alongamento do Musc. Pectíneo 



Displasia Coxofemoral 

Alongamento do Musc. Iliopsoas 



Cinesioterapia 

../video palestra/fotos livro/IMG_0060.MOV


Cinesioterapia 

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




Hidroterapia 

Princípios básicos: 
 Pressão hidrostática 

 Empuxo 



Nível do Tarso -10% 

Nível do Cotovelo 
-15% 

Nível Coxofemoral -62% 

-Flutuabilidade 
-Carga articular  
 

Rede de 22 Centros de 
Reabilitação Animal 



Hidroterapia em felinos com osteoartrose 



Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 

../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/madalena obesidade e dificuldade locomotora.mp4
../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/madalena obesidade e dificuldade locomotora.mp4
../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/madalena obesidade e dificuldade locomotora.mp4
../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/madalena obesidade e dificuldade locomotora.mp4


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 

../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/Pet Fisio Vodka, Displasia Coxofemoral Severa e Obesidade Mórbida (1).mp4


Tratamento Multimodal da osteoartrose 

 Exercício/ Fisioterapia; 

 Perda de peso; 

 Medicamentos (aines, nutracêuticos e outros); 

 Outras terapias (shockwave e ozonioterapia); 



Medicações de controle de dor 

Yasbek, 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: 2-10mg/kg TID (Cães) / 2-3 mg/kg BID (Gatos)  
 

 Anticonvulsivantes 
 Gabapentina: 5-20 mg/kg  TID (Cães) / 5-8 mg/kg BID ou TID (Felinos) 
 Pregabalina: 1-4 mg/kg BID (Cães) / 1mg/kg SID ou BID (Felinos) 
 

 Antidepressivos tricíclicos 
 Amitripitilina (1-2 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 

../video palestra/joe displasia (2) exame ortopedico.MOV
../video palestra/joe displasia (1).MOV


Displasia Coxofemoral 

Denervação 

Indicado para casos de dor secundário a 

artrose moderada a grave em quadril 



M.V. Ricardo Stanichi Lopes 
ricardolopes.fisio@yahoo.com.br 

Displasia Coxofemoral 

Prótese 

A mais comum complicação é a luxação 
coxofemoral;por esse motivo, o fortalecimento 
muscular é de grande importância, uma vez que a 
atrofia pode ser preexistente. (Millis, 2008) 

“Evitar” exercícios de abdução!!! 60 d. 

Exercícios Ativos e Hidroterapia somente após 25 dias. 



Técnicas Cirúrgicas x Fisioterapia 

Tratamento x Sintomas Colocefalectomia Denervação Prótese Reabilitação 

Dor em Extensão, Flexão e Adução 
de articulação 
 

- + + + 

Claudicação Intermitente / Paresia 
de MPs 
 

+ - + + + 

Pressão Intra-articular  + - + + 

Contratura de Pectíneo  e Ileopsoas  - - - + 

Hipotrofia de Glúteos, Quadríceps e 
Bíceps Femoral  

- + -  - + 

Dor em coluna lombo-sacra e tóraco-
lombar  
 

- - - + 

Dor Muscular e de Cápsula Articular - + - + - + 

Inflamação e Retração da Cápsula 
Articular 

+ - + + 
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O que é a DDIV? 

Hansen Tipo I 
Extrusão Discal 

Hansen Tipo II 
Protrusão Discal 

•Cães não condrodistróficos 
•Metaplasia Fibróide entre 5 e 6 
anos de idade 
•Idade média: 8 a 10 anos 
•Normalmente, sintomatologia 
crônica 
 

•Cães condrodistróficos 
•Metaplasia Condróide entre 8 
meses e 2 anos de idade 
•Idade média: 2 a 7 anos 
•Normalmente, aparecimento  
agudo 
 

(DA COSTA, R. C. 2010). 



Diferencial da DDIV em felinos 

Prevalência muito baixa:  0.002% a 0.12% (Cão 2%) 

Idade média: 8 anos 

70% casos  crônicos com hiperestesia em 92% dos casos 

67% são protrusões 

Locais mais comuns: L4-L5, L7-S1 e T13-L1 

De 1981 a 2009: Somente 44 casos relatados no mundo 

Tratamento clinico tem ótimo resultado 

Diagnóstico diferencial: Mielites, PIF, linfossarcoma 

 

 



Status Neurológico Tratamento 
Conservativo 

Tratamento 
Cirúrgico 

Fisioterapia 
Conservativo 

Somente dor 85% (Davidson, 2003) 96% (Sukhiani, 1996) 14 / 14 (100%) 
(Lopes, et al. 2012) 

Ataxia/Paraparesia 
Ambulatória 

75% (Davidson, 2003) 95% (Arias, 2007) 

 
9 / 9 (100%) 

 (Lopes, et al. 2012) 

Paraparesia Não 
Ambulatória 

63% (Davies, 2005) 94% (Arias, 2007) 

 
11 / 11 (100%) 

 (Lopes, et al. 2012) 

Paraplegia com dor 
profunda 

50% (Sharp, 2006) 92% (Ferreira, 2002) 9 / 9 (100%)  
(Lopes, et al. 2012) 

 

Paraplegia sem dor 
profunda 

7% (Amsellem, 2003) 50 a 58% (Olby, 2003; Brisson, 

2004, KASAKOS, 2005; )  

10 / 18 (55%) 
(Lopes, et al. 2012) 

Prognóstico DDIV Tóraco-lombares 

LOPES,R. S.1; SILVA, L. L. C2; BEZERRA, C. H.2;  DATTELKREMER,T.P 2 ;TOYOFUKU, L2; CARAMICO.M2 .Levantamento de 61 casos de 
discopatias toraco-lombares tratados com fisioterapia veterinária . Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia 

Veterinária, 2012  
  



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 



 
Piramidal x Extrapiramidal  



 
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


 
Pacientes com secção completa da medula 

voltam a andar? 



 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 
 



 
 
  Neuroplasticidade 

  Neuromodulação 

  Memorização 

Retorno da Locomoção 
 



 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 



 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 
 



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


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. 
 



 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




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 



Neuroreabilitação 

Mudanças fisiológicas e celulares 
Liberação de mediadores de neuroplasticidade 
 

Reorganização neural 

Aumento da função motora 
e contração muscular 



Mielopatia Degenerativa 

Definição: 
Doença crônica degenerativa lentamente progressiva (COATES et al., 2007). 

 

Prevalência: 
Maior em Cães da Raça Pastor Alemão entre 5 e 14 anos (OJI et al., 2007) 

Outras raças grandes: Boxer, Weimaraners (Bagley, 1999, Giovanelli, 2009) 

 

Etiologia: Desconhecida 
 

Sinais Clínicos: 
Principalmente ataxia e paresia indolor dos membros pélvicos (COATES et al., 2007) 

Ausência de propriocepção e dismetria  (KORNEGAY, 2006) 

As alteração são bilaterais, mas não necessariamente simétricas 
Incontinência fecal ou urinária é rara, mas os animais podem ter dificuldade de urinar 
no local apropriado por causa da paresia (LECOUTER e CHILD, 2005). 

Os membros torácicos são progressivamente envolvidos, acarretando quadriparesia 
(CHRISMAN et al., 2005) 



Daily controlled physiotherapy increases survival time 
in dogs with suspected degenerative myelopathy. 

J Vet Intern Med. 2006 Jul-Aug;20(4):927-32 

22 cães com sinais clínicos de mielopatia degenerativa 
 

Resultados 
7 cães sem fisioterapia - Tempo de sobrevida de 55 dias. 
6 cães com fisioterapia moderada – Tempo de sobrevida de 130 dias. 
9 cães com fisioterapia intensiva – Tempo de sobrevida de 255 dias. 
 

Conclusão 
A Fisioterapia aumenta o tempo de sobrevida de cães 
acometidos pela mielopatia degenerativa 
 



Sintomas: 
Dor 
Enrijecimento da Musculatura Paravertebral 
Diminuição da Amplitude de Movimento Vertebral 

Tratamento: 
TENS 
Laserterapia 
Magnetoterapia 
Alongamento em Bola 
Natação (tóraco-lombar) 

 



Cadeirinha de rodas 



Kerdog - Sophia Dog Chair 

Fonte: Capítulo Neuroreabilitação funcional em lesoes 

medulares . Angela Martins. Livro Fisiatria em 

Pequenos Animais. 

Cadeiras de rodas 



Lista de interessados no sorteio de bolsas de estudo da 
FISIO CARE PET 

 

XIII Curso Intensivo de Fisioterapia em São Paulo: Dezembro  

Curso Básico e Avançado de Ozonioterapia com Adriano Caquetti 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

3 Bolsas de 10% de desconto  
1 bolsa de 20% de desconto  

Até  10/09 





Valores promocionais até  30 de Agosto! 



21 Unidades  em 
funcionamento 

 

São Paulo – 7 unidades 
Santo André-SP 
São Bernardo do Campo-SP 
Campinas-sp 
Sorocacaba-SP 
São Sebastião – SP 
Alphaville – SP 
Taubate – SP 
Presidente Prudente – SP 
Ubatuba – SP 
Guarulhos – SP 
Juiz de Fora – MG 
Indaiatuba – SP 
Bragança Paulista – SP 
Osasco – SP 
Guarulhos - SP 
 
 

Próximas Unidades: Paulínia-SP;  



Cursos e Estágios 

Contato Cursos e Estágio:  

Email :caramicofisiovet@gmail.com 

Tel.: (11) 95303.1449 (Andreza) 

Site: www.fisiocarepet.com.br 



@fisiocarepet 
@redepetfisio 

/fisiocarepet 
/petfisio 

https://fisiocarepet.com.br/aulas-ministradas/ 

https://fisiocarepet.com.br/aulas-ministradas/
https://fisiocarepet.com.br/aulas-ministradas/
https://fisiocarepet.com.br/aulas-ministradas/


Muito Obrigado!! 

 
www.fisiocarepet.com.br 
(011) 9 9821.2752 
fisiocarepet@gmail.com 


