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Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Veterinários Fisioterapêutas 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Fisioterapia é aplicação de aparelhos, 
principalmente eletro e ultrassom e alguns 

movimentos básicos 
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Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Os veterinários fisiatras estão para os 
veterinários ortopedistas, assim como os  
fisioterapêutas estão para os cirurgiões 

humanos. Eles nem tem idéia do que eu faço. 
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Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

A grande maioria dos meus casos operados 
tiveram um resultado excelente ou 
satisfatório, sem nunca precisar de 

fisioterapia veterinária 

I. Aceleração  do retorno normal da locomoção 
II. Melhores resultados 
III. Menos complicações 
IV. Divisão da responsabilidade sobre o caso 

 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Assim que retirar os pontos ou começar a 
apoiar/consolidar, o animal vai ser indicado 

pra fisioterapia. 
 Não quero que estraguem minha cirurgia! 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Os casos mais complicados e que não 
responderam como eu queria, eu indico 

pra fisioterapia 



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. 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Ortopedista bom 
não precisa indicar 

pra fisioterapia 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Eu mesmo passo exercícios e peço pra 
fazer fisioterapia em casa 



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. 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Não tem por que fazer fisioterapia 
pré-operatório já que o paciente irá 

operar. 



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. 



Lendas e pré-conceitos com a fisioterapia 
veterinária 

Paciente Cardíaco 
não pode fazer 

exercícios na esteira. 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Vou indicar 10 sessões de fisioterapia 
na piscina 



Natação 
- Excelente exercício 

cardiorrespiratório 

- Melhora o retorno 

venoso 

-Evita descarga de 

peso sobre as 

articulações do 

aparelho locomotor 

- Fortalecimento de Membros 

Anterior e Peitoral 



Nível do Tarso -10% 

Nível do Cotovelo 
-15% 

Nível Coxofemoral -62% 

-Flutuabilidade 
-Carga articular  
 

Rede de 22 Centros de 
Reabilitação Animal 



Hidroterapia   
Ataxia proprioceptiva (Grau II) 

Altura da Coxo-femoral 

Altura do Joelho 

Altura abaixo do Joelho 
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Esteiras aquáticas 
- Velocidade do exercício: 

•Terra – 5,5 a 13,4km/h 

•Água – 2,2  a 3,5km/h 

•Mesmo gasto de energia 
 

Unidade Santo André 

Unidade Sede Moema 



Esteiras aquáticas 
- Tempo do exercício: 

•Terra – 30 minutos 

•Água – 12 minutos 
 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária de Felinos 

Gatos não fazem hidroterapia 



Hidroterapia em felinos com osteoartrose 

Como realizar? 
1) Medir a altura do terço médio do úmero 
2) Abaixar a esteira antes de colocá-lo na água 
3) Água bem aquecida 30 - 340C 
4) Ambiente tranquilo e sem barulho 
5) Colocar o paciente na hidro e acalmá-lo por 30 seg a 1 

minuto 
6) Não use colete ou peitorais 
7) Não retire a mão dos flancos 
8) Liga a esteira com estímulos pro paciente andar 
9) IMPORTANTE: Centralize o paciente na esteira e nunca deixe 

ele conseguir chegar nas laterais 
 

../video palestra/hidro felinos como fazer.MOV


Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária de Felinos 

Felinos estressam em Centros de 
Reabilitação 



Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 

Felinos possuem uma baixíssima 
casuística de lesões locomotoras 

Dados Fisio Care 2017 
 19 Unidades 
 1.390 casos novos atendidos 
 1.7% Felinos 



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 



Tenho poucos casos pra indicar pra 
fisioterapia. 

Lendas e pré-conceitos com a 
fisioterapia veterinária 



Benefícios da Fisioterapia  nos animais 
 

Manejo da dor crônica e aguda; 

Acelerar o tempo da recuperação; 

Melhorar e prolongar a qualidade de vida; 

Prevenir patologias ortopédicas  e neurológicas 

Auxiliar no pré e pós-operatório  

Eliminar ou aliviar sequelas pós-operatórias  

Eliminar ou diminuir a utilização de medicamentos 

Adiar ou cancelar cirurgias ortopédicas 

Tratar patologias ortopédicas  e neurológicas não 

cirúrgicas 

 

M.V. Ricardo Stanichi Lopes 

fisiocarepet@gmail.com 

 Rede de 11 Centros de 
Reabilitação Animal na 

Grande São Paulo 

Licenciamento de Marca e 
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Animal em toda América 
Latina 



Diferentes raças e portes 
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Tratamento Diferenciado para 
cada animal 

Diferentes apresentações 

M.V. Ricardo Stanichi Lopes 

fisiocarepet@gmail.com 

 Rede de 11 Centros de 
Reabilitação Animal na 
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Licenciamento de Marca e 
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Animal em toda América 
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Modalidades na veterinária 
 

• Termoterapia (crioterapia e calor) 

• Massagem 

• Exercícios 

• Eletro-estimulação (TENS,FES) 

• Ultra-som terapêutico 

• Laser terapêutico 

• Magnetoterapia e Fototerapia 

• Hidroterapia 

• Vet Car (Carrinhos) 
M.V. Ricardo Stanichi Lopes 

fisiocarepet@gmail.com 

 Rede de 11 Centros de 
Reabilitação Animal na 

Grande São Paulo 

Licenciamento de Marca e 
Consultoria Técnica para 
Centros de Reabilitação 

Animal em toda América 
Latina 



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. 
 
 



Light Amplification by Stimulated  

Emission of Radiation 

 

Emissão de Luz Amplificada por  

Radiação Estimulada 

O que significa LASER? 

 

Em português 





Laser no controle da dor e inflamação: 
 
 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  

 



 MÉTODO: Treze cães portadores de Necrose Asséptica da 
Cabeça do Fêmur (NACF) foram divididos em dois grupos: (I) 
sete cães que não foram irradiados – grupo controle; (II) seis 
cães irradiados uma vez ao dia durante cinco dias 
consecutivos com o laser Arseneto de Gálio (904nm),  

 RESULTADOS: O grupo I iniciou o apoio do membro com uma 
média de 12 dias de pós-operatório e o grupo II com uma 
média de quatro dias de pós-operatório, sendo 
estatisticamente significante. 

 CONCLUSÃO: A irradiação com o laser de baixa potência 
Arseneto de Gálio (904nm) na dose 4J/cm2, periarticular, 
promoveu rápido retorno da função do membro em 
cães após a excisão artroplástica da cabeça do 
fêmur, otimizando a recuperação pós-operatória 

 
(Matera, J. M. , 2003) 

Estudos: 

Rede de 22 Centros de 
Reabilitação Animal 



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. 



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 agura ou paralisia, com 

ou ausência de 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. 



Magneto na Ortopedia 

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) 

 

 



Magneto no pós-opertório de coluna: 
 
Acelera cicatrização de feridas (Salzberg, 1995) 

Reduz a dor e a inflamação (Rhode, 2015) 

Acelera a recuperação motora em lesões medulares (Crowe, 

2003) 

Redução da medicação após hemilaminectomia (Alvarez, 2019) 

 

 



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 



Afecções Ortopédicas do Aparelho 

Locomotor 
• Membro Anterior 

Ombro 
Osteocondrose 

Tenosinovites 

Sub-luxação Articular 

Cotovelo 
Displasia de Cotovelo 

Pós-operatório de luxação 

 

 

• Membro Posterior 
 

Coxo-femoral 
Displasia Coxo-femoral:Grau leve e moderado 

Pós-operatório de colocefaletomia e denervação 

 

Joelho 
Luxação de Patela Grau I e II  

Pré-operatório de luxação de Patela Grau IV 

Pós-operatório de luxação de Patela Grau III 

 

Pós-operatório da Ruptura do Lig. Cruzado 

 

 

• Fraturas 
Pós-operatório Imediato 

Osteossínteses Mal-Sucedidas 



Ruptura do Ligamento Cruzado Cranial 



Luxação de Patela Grau 1 e 2 



Sintomas “Fisioterápicos” 

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 
Hiperflexão de Carpos 
Dor em coluna lombo-sacra e tóraco-lombar  
Dor Muscular e de Cápsula Articular 
Inflamação e Retração da Cápsula Articular 
Pressão Intra-articular  

 

Sintomas “Ortopédicos” 

Displasia Coxofemoral 



Tratamento Conservativo 

Colocefalectomia 

Denervação 

Prótese 

Displasia Coxofemoral 



Alongamento 



Alongamento 



Alongamento 



Displasia Coxo-femoral 

Alongamento do Musc. Pectíneo 



Displasia Coxo-femoral 

Alongamento do Musc. Iliopsoas 



Cinesioterapia 



Cinesioterapia 



Cinesioterapia 

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


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


Técnicas Cirúrgicas x Reabilitação 

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 

+ - + + 



Excisão Artroplástica da Cabeça do Femur - Colocefalectomia 

Displasia Coxofemoral 



Indicações 

Displasia Coxo-Femoral 
Pós-Operatório de Colocefalectomia 

Consulta Oitava Sessão Após 4 meses Segunda Sessão 



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


Pacientes  Ortopédicos 

Tratamento conservativo de DISPLASIA 

COXO-FEMORAL 

 

Animais com RLCCr devem ser indicados 

para a cirurgia e para fisioterapia no quinto dia 

pós-cirúrgico 

 

Toda ALTERAÇÃO ARTICULAR é beneficiada 

com a fisioterapia veterinária 

 

 



Toda CIRURGIA ORTOPÉDICA deve ser 

indicada com 5 dias de p.o. 

 

Tratamento Conservativo de LUXAÇÃO DE 

PATELA Grau I e II 

 

Laser e Magnetoterapia reduzem os sinais da 

OSTEOARTROSE 

Pacientes  Ortopédicos 



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) 
 

 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 



Afecções Neurológicas do 
Aparelho Locomotor 

• Sistema Nervoso Central 
Encéfalo 
Síndrome Vestibular Periférica 

Síndrome Vestibular Central 

Sequelas de Cinomose 

 

Medula 
DDIV 

Trauma 

Síndrome de Wobbler 

Embolia Fibrocartilaginosa 

Mielopatia Degenerativa 

 

 

• Sistema Nervoso Periférico 
 

Raizes Nervosas  
Síndrome da cauda equina 

Nervos Periféricos 
Polineuropatias Motoras 

 

Junções Neuromusculares 
Miastenia Gravis 
Botulismo 
Hipotireoidismo 

 



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  cronicos com hiperestesia em 92% dos casos 

67% são protusões 

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 

 

 



Como animais paralisam e voltam a andar? 

Propriocepção 

Movimentos Voluntários 

Sensibilidade Superficial 

Sensibilidade Profunda 



Status Neurológico Tratamento 
Conservativo 

Tratamento 
Cirúrgico 

Fisioterapia 
Conservativo 

Somente dor 85% (Davidson, 2003) 96% (Sukhiani, 1996) 8 / 8 (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% até 24 h 
(Olby, 2003; Brisson, 2004, KASAKOS, 

2005; )  

10 / 18 Andar 
Medular (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  
  



Dúvidas frequentes? 

1. Existe regeneração medular? 
 

2. Até quanto tempo de paralisia há chance do retorno da 
marcha? 
 

3. Pacientes sem dor profunda voltam a andar? 
 

4. Pacientes com secção completa da medula voltam a 
andar? 
 

5. Toda recuperação de marcha, em pacientes sem dor 
profunda,  pode ser considerada como andar medular? 



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 
 



 5 gatos sofreram uma secçao 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 

 



Retorno da Locomoção 
 
 
  Neuroplasticidade 

  Neuromodulação 

  Memorização 







 Pacientes paralisados com dor profunda 

Treino de Marcha: 
Treino Bipedal:  Maior estímulo das informações 
aferentes sensoriais dos MP, aumentando o arco 
reflexo e modulando os geradores de ambulação 
espinhal.  
Treino quadrupedal: Maior neuromodulação e 
coordenação entre os MT e MP, obtendo-se uma 
locomoção mais aperfeiçoada (Martins, 2018) 

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



Ponto de Estimulação perto do ânus 

../video palestra/novo ponto de estimulo.MOV


Como animais paralisam e voltam a andar? 

Propriocepção 

Movimentos Voluntários 

Sensibilidade Superficial 

Sensibilidade Profunda 





Como animais paralisam e voltam a andar? 

Propriocepção 

Movimentos Voluntários 

Sensibilidade Superficial 

Sensibilidade Profunda 



Como animais voltam a andar? 

 Pacientes Paralisados com dor profunda 
 
 

 
 Pacientes Paralisados sem dor profunda 

Andar consciente com controle encefálico 

Andar Inconsciente – Andar Medular 
 
Andar consciente sem dor profunda (Olby, 2010) 
 



 
Spinal Walking / Andar medular  

Atividade espinhal intrínseca 

Deve-se à ativação do gerador de deambulação espinhal 

Andar incoordenado com ausência de dor profunda 

Incontinência urinária pode continuar ausente 

 



Paralisia sem dor profunda 

Reflexo de reposicionamento  Reflexo patelar/se levantar 







Alta Clínica 

LOPES, R.S.; Discopatias vertebrais – tratamento cirúrgico e fisioterapia pós-operatória: relato de caso; 
Tese  de Conclussão 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 Conclussão do Curso de Pós Graduação em Ortopedia e Traumatologia da FMVZ-USP 



 
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


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

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

 



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 
 



Luxação Vertebral 

../video palestra/video agosto 2016/medular.mp4


Discussão Andar Medular 

Da Costa, 2015 



Cadeirinha de rodas 

Kerdog - Sophia Dog Chair 

../video palestra/cadeira rodas frança.mp4


Animais Silvestres 



Indicações 

Animais Tetraplégicos – Hérnia de Disco 



Cinomose 



Cinomose 

 Primeira Sessão 

 Quarta Sessão – Andava sem auxílio na hidroesteira 

 Sexta sessão – Primeiros passos no solo 

 Décima quarta sessão – Paciente liberado 

../video palestra/Cinderelly- Ana/Video 2.mp4
../video palestra/Cinderelly- Ana/Video 3.mp4
../video palestra/Cinderelly- Ana/video 4.mp4
../video palestra/Cinderelly- Ana/video 6.mp4


Animais que apresentam graus de PARESIAS 

(Grau I a III de DDIV), possuem um excelente 

resultado conservativo 

 

Animais PARALISADOS devem ser indicados 

para a cirurgia e para fisioterapia no quinto dia 

pós-cirúrgico 

Pacientes  Neurológicos 



Toda alteração neurológica que afeta 

locomoção é beneficiada com a fisioterapia 

veterinária 

 

Todo cão paralisado, tem chance de voltar a 

andar, mesmo com fraturas na coluna e/ou sem 

dor profunda 

 

Melhora da sequela de Cinomose em 90% dos 

casos 

 

Pacientes  Neurológicos 



22 Unidades  em 
funcionamento 

 

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

Osasco – SP 
Guarulhos- SP 
 
 

Próximas Unidades:  Zona Oeste- SP; Paulinía-SP; 
Interlagos;  Jundiaí-SP 



Cursos e Estágios 

Contato Cursos e Estágio:  

Email :caramicofisiovet@gmail.com 

Tel.: (11) 95303.1449 (Renata) 

Site: www.fisiocarepet.com.br 



(011) 99821.2752 
ricardolopes.fisio@yahoo.com.br 
www.fisiocarepet.com.br 
www.petfisio.com.br  


