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O que é o Neurônio 
Motor Inferior? 

PELLEGRINO, F. Afecções do neurônio motor inferior. In: LOPES, R. S. ; DINIZ R. Fisiatria 
em pequenos animais, 2018 



Quais as estruturas do 
Neurônio Motor Inferior? 

 Raízes Nervosas 

 Nervos 

 Junções Neuromusculares 

 



Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 

 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 

 



Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 

 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 



Síndrome da cauda equina 

Nova denominação:  Estenose lombossacral degenerativa 

Meij, 2010 

../video palestra/Marley, 10 anos/20190119_135849.mp4


Sintomas: 
 Dor a palpação de LS. 
 Se a dor for severa, pense em outros 

diferencias. 
 Realizar exame retal: Tumores no 

reto 
 Claudicação normalmente unilateral 

(confunde com DCF) 
 Andar rígido (“espástico”)  
 Fraqueza e flacidez sem paralisia 
 Paresia SEM ataxia 
 Disfunção do esfinter anal  
 Reflexos patelares normais  ou 

pseudohiperreflexia  
 Diminuição reflexos flexores 
 Incontinência urinária (prognostico 

reservado a ruim) 
 

Meij, 2010 



Tratamento Fisiátrico? 

Depende da causa 

Desinflamação local  

e analgesia 

Ganho de massa muscular 

Alteracoes musculares secundárias 



Eletroterapia (NMES) 

L5 



Alongamento 



Alongamento 



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


Esteira aquática 

 Sobrecarga articular x Ganho de 

massa muscular 
 

Nível do Tarso -10% 

Nível do Cotovelo 
-15% 

Nível Coxofemoral 
-62% 



Lumbosacral degenerative stenosis in the dog 
The results of epidural infiltration with  methylprednisolone 

acetate: a retrospective study 
Vet Comp Orthop Traumatol 6/2009 

Retrospective evaluation by owner questionnaire found that 
79% of the animals were considered to have improved, and 53% 
were totally cured. 
 Result: Epidural infiltration with methylprednisolone acetate 
has a clinical outcome comparable to decompressive surgery 
and can be safely used as a less invasive alternative 

Quando o tratamento conservativo 
não funcionar? 



Cirurgia? 

 Laminectomia dorsal:  20% recidiva  

 70 a 86% das compressões são foraminais  

 Remoção do disco aumenta a compressão foraminal 

45 cães  
Resultado excelente em curto prazo: 88,9% dos pacientes 
 
Resultado excelente em longo prazo: Todos os pacientes 

{ 



Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 

 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 

  



Mielopatia Degenerativa 

 Começa em T12 

 Sinais bilaterais mas normalmente 

assimétricos 

 10-20% tem hipo ou arreflexia patelar 

 Não apresenta dor espinhal 

 Prop. Demora em média 4 meses para 

levar ao M.V. 

 Todos exames normais – exclusão 

 Não melhora com corticoide 

 



Caso ZION 

Pastor, 10 anos, suspeita de mielopatia degenerativa 
Laudo Tomografia:  

Melhora de 60% do quadro clínico com 6 sessões de fisioterapia. 



Coates & Winninger, Vet Clin North Am, 2010 

6-12 meses 
 
 
 

9-18meses 
 
 
 

14-24 meses 
 
 
 

Estágio Final 
(>36 meses) 

Corgi* 
 



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 
 



 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 

Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 



 

 

 

 

 6% distúrbios neuromusculares  

 Paraparesia com hiporreflexia de MPs e disfonia 

 Progride pra tetraplegia flácida 

 Reflexo perineal normal 

 Afeta fundamentalmente raízes ventrais, sensibilidade está 

preservada  

 

 
(Pellegrino 2011; VOLK, 2011) 
 

Polirradiculoneurite 
imunomediada 



Polirradiculoneurite 
imunomediada 

ONIDA, P. T. ; LOPES, R. S. Reabilitação de lesões do neurônio motor inferior. In: LOPES, R. S. ; 
DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais, 2018 

 Desinflamaçao das raízes nervosas: 

Fototerapia, Laser e Magneto 
 

 Retorno da Locomoção:  

Cinesioterapia de sustentação e fortalecimento de core  (4x ao 
dia) e estímulos para movimentação (2 x ao dia) 

 

../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/Rede PetFisio - Caso Mion.mp4


Polirradiculoneurite infecciosa 

ONIDA, P. T. ; LOPES, R. S. Reabilitação de lesões do neurônio motor inferior. In: LOPES, R. S. ; 
DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais, 2018 

 Neospora 

 Toxoplasma 

../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/princesa neospora.mp4
../../Área de Trabalho/Desktop/videos novos youtube/videos soul/videos bons/princesa neospora.mp4


 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 

Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 



Classificação das lesões em nervos 
periféricos 

a) Neuropraxia 
o Interrupção transitória da 

funcionalidade  
o Conservação da estrutura 

anatômica 
o Recuperação espontânea 

em até 6 semanas 

b) Axoniotmese 
o Lesão da fibras e da bainha 

de mielina 
o Sem lesão das estruturas 

conjuntivas 
o Ocorre degeneração 

walleriana do segmento 
distal 

o Regeneração /Crescimento 
de 1-3 mm/dia 
 

c) Neurotmese 
o Recuperação 

funcional 
espontânea é 
impossível 

o Neurorrafia 

PELLEGRINO, F. Afecções do neurônio motor inferior – neuropatias traumáticas. In: 
LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais, 2018 



PELLEGRINO, F. Afecções do neurônio motor inferior – neuropatias traumáticas. In: LOPES, r. S. ; DINIZ, r. 
Fisiatria em pequenos animais, 2018 
 

Dermátomos 



PELLEGRINO, F. Afecções do neurônio motor inferior – neuropatias traumáticas. In: 
LOPES, r. S. ; DINIZ, r. Fisiatria em pequenos animais, 2018 
 

Avaliação Sensitiva 



Fraturas: 
 

../video palestra/garfield/garfield (1).mp4


SILVIO, M. M ; LEANDRO, R. M. ; PROSDÓCIMI, F. C. Anatomia do aparelho locomotor. Sistemas 
ósseo, articular e muscular. In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. Sao Paulo.  



Exercício na axoniotmese? 



Fraturas: 
 

../video palestra/garfield/garfield (3).mp4
../video palestra/garfield/garfield (2).mp4


 Raízes Nervosas (Estenose lombossacral 

degenerativa, Mielopatia Degenerativa* e 

Polirradiculoneurite) 

 Nervos (Lesões traumáticas) 

 Junções Neuromusculares (Botulismo) 

Quais as principais patologias 
do Neurônio Motor Inferior? 



PELLEGRINO, F. Afecções do neurônio motor inferior. In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em 
pequenos animais, 2018 

Lesões na JNM 



Botulismo 



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

/fisiocarepet 
/petfisio 

@fisiocarepet 
@redepetfisio 

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


Muito Obrigado!! 

 
(011) 9 9821.2752 
ricardolopes.fisio@yahoo.com.br 
@ricardodangola 


