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QUANDO  ? QUAL ?

Maio, Julho, Agosto e Dezembro Intensivo de 3 dias

12 e 13 de Junho e 24 e 24 de Outubro Reabilitação Neurológica

14 e 15 de Agosto Biomecanica e avaliação ortopédica

11 e 12 de Setembro Avançado de cinesioterapia

04, 05 e 06 de Novembro II Congresso Internacional de Fisiatria em 
Pequenos Animais
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❑ Diamagnética - repulsão do campo / spin baixo

Ouro, prata, madeira, espuma, plástico

❑ Paramagnética - atração de baixa intensidade

Íons do corpo: Sódio, cobre, alumínio, magnésio

❑ Ferromagnética - atração de alta intensidade 

Ferro, aço, níquel e cobalto

Comportamento de alguns materiais 
diante de um campo magnético externo



Definições:

❑ Campos magnéticos estáticos ou permanentes: Emite um

campo continuo através de um imã ou corrente elétrica através

de um solenoide;
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Definições:

❑ Campos eletromagnéticos pulsados de baixa frequência:
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Definições:

❑ Campos eletromagnéticos pulsados de baixa frequência:



Efeitos obtidos:

❑ Analgesia e desinflamação

❑ Acelera condolidação óssea

❑ Regeneração nervosa

❑ Relaxamento muscular

❑ Menor progressão da osteoartrose

❑ Controle de convulsões

❑ Entre outros…



Como são os estudos em magnetoterapia?
1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748048/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29775839/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32251502/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31891118/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30177406/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22870682/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29356996/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29694967/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30836195/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31579955/
11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20329696/
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841766/
13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159242/
14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33152929/
15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24106421/
16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24527594/
17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28064222/
18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19920724/
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Como são os estudos em magnetoterapia?

Não há uma padronização

❑Frequencia (HZ)

❑Potência (Gauss)

❑Tempo de aplicação

❑Frequência de aplicação

❑Estudos in vitro x in vivo

❑Estudos em animais de laboratório x pets x humanos



E o magneto em tumores?

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781986/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24895156/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19366446/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21554101/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15515038/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17551011/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24206915/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748048/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23162666/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24039828/
11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16045802/
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22134506/
13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22676212/
14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781986/
15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12127939/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781986/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24895156/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19366446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21554101/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15515038/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17551011/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24206915/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23162666/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24039828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16045802/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22134506/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22676212/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781986/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12127939/


E o magneto em tumores?

16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21829195/
17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15376245/
18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19016143/
19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11891753/
20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11911264/
21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16304693/
22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21062126/
23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22330249/
24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16545779/
25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20473857/
26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30109147/
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CUIDADO!



Minha experiência (desde 2019)

❑ Baixíssima frequencia (1HZ)

❑ Não utilizo para tratar tumores*

❑ Não utilizo em tumores ósseos, hemangiossarcoma e 

tumores de nervos periféricos

❑ Sem intercorrências em pacientes oncológicos

❑ Resultados positivos no controle de dor e 

osteoartrose com baixíssima frequencia.



Laser em pacientes oncológicos

Ricardo S. Lopes

@fisiocarepet @ricardo.lopes.vet @redepetfisio
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AMPLIFICAÇÃO DA LUZ POR  
EMISSÃO ESTIMULADA DE 

RADIAÇÃO

Introdução



FotobioestimulaçãoLaserterapia



• Formada por um único 
comprimento de onda

• Ondas uniformes em 
tempo e espaço

Propaga-se como um feixe 
de ondas praticamente 
paralelas

Propriedades



CLASSE I <0,5mW CLASSE II <1mW CLASSE IIIA <5mW

❖ IMPRESSORA A LASER
❖ LEITOR DE CD

❖ LEITOR DE CÓDIGO DE 
BARRAS

❖ LASER POINTER

Classificação



CLASSE IIIB <500mW CLASSE IV >500mW

Classificação



• CLASSE 1M



• Capacidade do LASER de causar lesão ocular!

• Óculos de proteção

Como foi feita essa classificação



http://www.biolasecampus.com







BIOMODULADOR

DOR INFL. REGEN.

Efeitos biológicos



1. Comprimento de onda
2. Frequência
3. Potência
4. Tipo de tecido biológico
5. Grau de pressão
6. Cor do pelo/pele
7. Gordura
8. Implantes

Fatores que influenciam a penetração e 
efetividade do laser



• VÁRIOS PONTOS 1CM DE DISTÂNCIA

• IMPORTANTE CONHECER ANATOMIA

• FAZER SOBRE ESTRUTURA QUE QUER TRATAR

• 90°

PONTUAL

Modo de aplicação



• CLASSE IV

• PODE ESQUENTAR > MOVER 

• VELOCIDADE DE 3 a 7cm/s

• NÃO EXISTE REGRA PRA MOVIMENTAÇÃO

(VERTICAL OU HORIZONTAL)

• IMPORTANTE COBRIR TODA A ÁREA

• 90°

VARREDURA

Modo de aplicação



• COR DA PELE

• COR DO PELO

• TAMANHO DO PELO

• ESPESSURA DA PELE

• TRICOTOMIA

Pelagem



Indicações

• Pós-operatório de cirurgias ortopédicas

• Lesões em tendões e ligamentos

• Osteoartrose

• Analgesia

• Consolidação Óssea 

• Lesões Medulares 

• Lesões Articulares

• Feridas 

• Pontos Gatilho (acupuntura)



Mas e a aplicação em pacientes oncológicos?



Método de estudo

A. Avaliação de 66 artigos de laser na oncologia

B. Discussão com 11 veterinários da equipe

C. Discussão com 8 referências internacionais

D. Leitura de 10 livros de fisiatria veterinária

E. Associações internacionais



Opiniões de referências na fisiatria



O que dizem os livros?

Contraindicação



O que dizem os livros?

Precaução



O que dizem os livros?

Liberam o uso em pacientes neoplásicos



Quais são as teorias?

1.O laser pode aumentar o crescimento de células tumorais, 

mesmo longe do sítio de aplicação

2.O laser não causa piora do quadro tumoral



Crescimento tumoral devido a aplicação direta 
sobre o tumor 

Estudos in vitro: 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2927231/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12928820/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16356152/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9372613/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11902350/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15954819/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30211121/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24526326/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29160001/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16356152/
11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27322660/
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12238800/
13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12928820/
14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16356152/
15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15954819/
16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23554211/
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Materiais e métodos: Foram estudadas linhas celulares neonatais, murinas, calvárias, osteoblásticas e de 
osteossarcoma humano. Uma única irradiação a laser foi realizada em três diferentes comprimentos de 
onda, nas energias de 0,5, 1, 5 e 10 J / cm (2). Vinte e quatro horas após a irradiação do laser, os ensaios de 
proliferação celular e fosfatase alcalina foram avaliados.
Resultados: A proliferação de osteoblastos aumentou significativamente após irradiação a laser de 830 nm (a 
10 J / cm (2)), mas diminuiu após irradiação a laser de 780 nm (a 1, 5 e 10 J / cm (2)). A proliferação de células 
de osteossarcoma aumentou significativamente após 670 nm (a 5 J / cm (2)) e irradiação a laser de 780 nm (a 
1, 5 e 10 J / cm (2)), mas não após irradiação a laser de 830 nm. A atividade da fosfatase alcalina (ALP) na linha 
de osteoblastos aumentou após a irradiação do laser de 830 nm a 10 J / cm (2), enquanto a atividade da ALP 
não foi alterada, independentemente do comprimento de onda ou intensidade do laser.
Conclusão: Com base nas condições deste estudo, concluímos que cada linha celular responde de forma 
diferente a comprimentos de onda específicos e combinações de dose. Investigações adicionais são 
necessárias para investigar os mecanismos fisiológicos responsáveis pelos resultados contrastantes obtidos ao 
usar a irradiação a laser em células ósseas normais e malignas em cultura.



1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9372613/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10495304/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21340656/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26395333/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27089455/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30232646/

Estudos in vitro que não houve crescimento de 
células cancerígenas
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Crescimento tumoral devido a aplicação direta 
sobre o tumor 

Estudos in vivo:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718118/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718118/


Crescimento tumoral devido a aplicação direta 
sobre o tumor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718118/

Métodos: Lesões cancerosas foram induzidas na bolsa da bochecha de 15 hamsters sírios 
dourados usando DMBA 3 vezes por semana durante 8 semanas. Ao final da indução do 
câncer (8 semanas), os animais do G1 foram sacrificados e confirmada a presença dos 
tumores. Os animais em G3 foram irradiados (λ660 nm, 30 mW, CW, Ø = 3 mm, área: 0,07 
cm (2), 424 mW / cm (2), 133 s, 56,4 (2) J / cm (2), 4J ) em dias alternados durante 4 
semanas. O G2 não recebeu intervenções no mesmo período. As amostras foram retiradas 
e submetidas à análise histológica em microscopia de luz.
Resultados: Diferenças significativas (p = 0,02) na quantidade de CCE bem diferenciados 
foram observadas entre G1 e G3 e entre G3 e G2 (p = 0,04). Diferença significativa também 
foi observada entre G3 e G1 e G2 no que diz respeito à quantidade de tumores pouco 
diferenciados (p = 0,04).
Conclusões: Conclui-se que o LLLT, dentro dos parâmetros utilizados no presente estudo, 
ocasionou significativa progressão da gravidade do CEC na cavidade oral de hamsters

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718118/


Crescimento tumoral devido a aplicação direta 
sobre o tumor 

Estudos in vivo:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27078192/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718118/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29623521/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27078192/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29623521/


Crescimento tumoral devido a aplicação direta 
sobre o tumor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27078192/

Métodos: A linhagem de células anaplásicas de câncer de tireoide FRO foi injetada nas glândulas da 
tireoide de camundongos ortotopicamente e, em seguida, a irradiação a laser foi realizada com 0, 15 e 
30 J / cm (2) (100 mW / cm (2)) na tireoide após 10 dias. O volume do tumor foi medido por 4 semanas 
e os tecidos da tireoide foram submetidos à análise histológica. Observamos que a proliferação de 
células FRO e a infiltração de macrófagos aumentaram com a entrega de energia às glândulas 
tireoides. Também avaliamos as células FRO superproliferadas usando uma coloração imuno-
histoquímica com fator indutível de hipóxia 1α (HIF-1α), p-Akt, fator de crescimento endotelial vascular 
(VEGF) e fator de crescimento transformador β1 (TGF-β1).
Resultados: HIF-1α e p-Akt foram elevados após LLLT, o que sugere que a fosforilação de Akt por LLLT 
levou à ativação de HIF-1α. Além disso, a expressão de TGF-β1 foi diminuída após LLLT, o que levou à 
perda da regulação do ciclo celular.
Conclusões: Em conclusão, a LLLT levou a uma diminuição do TGF-β1 e aumento de p-Akt / HIF-1α que 
resultou na superproliferação e angiogênese do carcinoma anaplásico da tireoide (ATC). Portanto, 
sugerimos que a LLLT pode influenciar a agressividade do câncer associada às cascatas de TGF-β1 e Akt 
/ HIF-1α em alguns cânceres de cabeça e pescoço pouco diferenciados.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27078192/


Ação de fotobioestimulação longe do sítio de 
aplicação

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23832178/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25066944/
3. https://www.revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/view/2276//
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30074109/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2716462/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2927230/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11295755/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26426815/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30074109/
10. https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/515
11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23832178/
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Ação de fotobioestimulação longe do sítio de 
aplicação

12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22936461/
13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15906852/
14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22819694/
15. http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

40122013000200020
16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708798/
17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12204648/
18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23832178/
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Ação de fotobioestimulação longe do sítio de 
aplicação

Material e Método: Avaliou o efeito sistêmico da terapia de laser vermelho e 

infravermelho no reparo de feridas, 36 ratos foram divididos em quatro grupos: 

controle

(sem laser), laser vermelho, laser infravermelho e o ambos os lasers. Três feridas 

foram criadas utilizando uma agulha (movimentos circulares) no dorso dos ratos, 

sendo uma perto da cabeça e as outras 7 cm longe uma da outra (em direção à 

cauda). 

Resultado: A aplicação direta do laser nas feridas estimulou sua cicatrização, 

assim como a cicatrização das feridas distantes do ponto de aplicação. Isto foi 

observado principalmente na fase inicial do reparo das feridas, mas com uma 

maior intensidade quando os laser vermelho e infravermelho foram utilizados em 

combinação.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708798/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708798/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25975746/

Material e Método: O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da terapia a laser de baixa potência 
(LLLT) (λ = 830 nm) no reparo de defeitos ósseos cirúrgicos fora do campo irradiado, em ratos. Sessenta 
ratos Wistar foram submetidos à osteotomia do fêmur esquerdo e separados aleatoriamente em quatro 
grupos (n = 15): grupo I, controle, apenas defeito ósseo; grupo II, laser aplicado no fêmur direito (dose à 
distância); grupo III, laser aplicado localmente no defeito ósseo e também no fêmur direito (doses local e 
à distância); e grupo IV, laser aplicado localmente no fêmur esquerdo (dose local). Os grupos de laser 
receberam aplicações em um intervalo de 48 h em um ponto por sessão
Resultado: A análise histológica em todos os grupos mostrou a formação de novo osso na região de 
interesse (ROI) em 7 dias. Após 15 dias, foi observada remodelação óssea com diminuição da 
neoformação óssea na região da medula em todos os grupos. Após 21 dias, observou-se remodelação 
óssea avançada com osso novo localizado principalmente na área cortical. A análise histomorfométrica 
mostrou aos 7 dias um aumento significativo da formação óssea nos grupos III e IV em relação aos 
grupos I e II. Nos dias 15 e 21, a análise histomorfométrica não mostrou diferenças significativas entre 
eles.

Dose: 210 J/cm2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25975746/


Onde estão sendo feitas aplicação de laser em 
pacientes oncológicos? 

Mucosites orais em pacientes que realizam 
radioterapia e quimioterapia





Teorias para utilização do laser em pacientes 
oncológicos

1. Efeito biomodulador com melhora da resposta no tratamento oncológico

2. Citotoxicidade/morte celular pela aplicação do laser

3. Efeitos clínicos benéficos em pacientes oncológicos sem diminuição do tempo 

ou qualidade de vida e crescimento tumoral significativo



Efeitos clínicos benéficos em pacientes oncológicos sem 

diminuição do tempo ou qualidade de vida e crescimento 

tumoral significativo

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28688677/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118057/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23224689/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660670/
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29423682/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22884841/
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10423050/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24164228/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31502227/
10.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25141962/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28688677/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118057/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23224689/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660670/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29423682/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22884841/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10423050/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24164228/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31502227/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25141962/


Efeitos clínicos benéficos em pacientes oncológicos sem 

diminuição do tempo ou qualidade de vida e crescimento 

tumoral significativo

11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12973834/
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9664272/
13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19164399/
14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16673054/
15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20538293/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12973834/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9664272/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19164399/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16673054/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20538293/


660 nm, 100 mW, 1 J, 4 J/cm2,

Com um acompanhamento médio de 41,3 meses (intervalo 0,7-101,9), os pacientes que 

receberam LLLT tiveram uma resposta completa melhor e estatisticamente significativa ao 

tratamento do que aqueles no grupo de placebo (LG = 89,1%; GP = 67,4%) Pacientes 

submetidos a LLLT também apresentaram aumento na sobrevida livre de progressão do 

que aqueles no grupo placebo (61,7% vs. 40,4%;) e tiveram uma tendência para melhor 

sobrevida global (57,4% vs. 40,4%;)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28688677/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28688677/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22853435/

Métodos: Um modelo de câncer de pele induzido por UV não melanoma de camundongo SKH padrão foi usado 

após a presença de carcinomas de células escamosas visíveis, para estudar os efeitos da LLLT no crescimento do 

tumor. O grupo de luz vermelha (n = 8) recebeu LLLT de 670 nm entregue duas vezes ao dia a 5 J / cm (2) usando 

uma fonte de LED. O grupo controle (n = 8) foi tratado de forma semelhante, mas não recebeu LLLT. As 

medições em 330 tumores foram realizadas durante 37 dias consecutivos, enquanto os animais receberam LLLT 

diariamente.

Resultados: As medições diárias do tumor não demonstraram nenhum efeito mensurável da LLLT no 

crescimento do tumor.

Conclusões: Este experimento sugere que a LLLT com esses parâmetros pode ser segura, mesmo quando 

lesões malignas estão presentes. Mais estudos sobre os efeitos da fotobioestimulação em neoplasias são 

necessários.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22853435/


52 pacientes submetidos à radioterapia para câncer de mama (estágios I 
a III).
O laser (660 nm) ou placebo será aplicado cinco dias por semana, 
imediatamente antes de cada sessão de radioterapia.
Demonstrou promover a reparação do tecido, reduzindo a inflamação e 
induzindo a síntese de colágeno. Além disso, essa abordagem de 
tratamento não foi associada a eventos adversos e é custo-efetiva

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25141962/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25141962/




https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31720803/

Conclusão: A resposta dos tumores ao laser podem variar depende do tipo do 
tumor (heterogeneidade tumoral) e mutações do tumor pode predispor a células 
sensíveis ou não ao laser
O laser pode ter um efeito benéfico ou desastroso ao tumor
Por enquanto há mais perguntas do que resposta à aplicação de laser em 
pacientes oncológicos

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31720803/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32198559/

Importância de estudos em cultura celular in vitro x estudos in vivo animal e humano 
Doses 20 vezes maior

Heterogeneidade genômica tumoral
• Efeito do laser não é uniforme
• Explica as contradições da literatura

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32198559/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32198559/

Diferentes tumores podem ter respostas distintas:

• Tipo de laser (vermelho ou infravermelho)

• Dose e frequência de aplicação

• Variações no microambiente tumoral

• In vitro tem aplicabilidade clínica limitada

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32198559/


Qual a conclusão dos 11 veterinários das 
equipes Fisio Care Pet e Pet Fisio? 



Controle de dor em pacientes com neoplasia

Cães Gatos

Anti-inflamatórios Firocoxib / Carprofeno / 

Galliprant

Maxican / Onsior

Tramadol 4-10mg/kg TID 1-3 mg/kg BID

Gabapentina 8-20mg/kg TID 5-8 mg/kg BID ou TID

Pregabalina 2-5 mg/kg BID 1 mg/kg SID ou BID

Amitriptilina 1-2mg/kg SID 2,5 a 12,5 mg/gato SID*

Não associar tramadol

Omega 3 25 mg/kg de EPA + 18 

mg/kg de DHA SID

25 mg/kg de EPA + 18 

mg/kg de DHA SID



Opioides

❑Morfina

❑Meperidina

❑ Codeína

❑Metadona

❑ Coadjuvante: Amantadina

❑ Cão: 0,1-1 mg/kg a cada 4h  / Gato: 0,1-0,7 mg/kg a cada 4h ou QID

❑ Cão: 2-4 mg/kg / Gato: 4-6mg/kg 

❑ Cão: 1-2 mg/kg TID/QID Gato: 0,1-0,7mg/kg BID/QID

❑ Cão: 0,3-0,4 mg/kg TID/QID

❑ 2-5mg/kg BID/TID 



O que dizem as associações internacionais



Dúvidas frequentes



Mas Ricardo, se eu tenho um paciente com um 
tumor na boca e esse paciente tem muita dor no 
quadril, eu não posso utilizar?



Se eu utilizar laser infravermelho em um 
paciente oncológico eu posso ser processado?



SEJA 
UM FRANQUEADO
FISIO CARE PET





ESTAMOS
ONDE

▪ São Paulo – Capital
▪ São Paulo – Interior
▪ São Paulo – ABC
▪ Grande São Paulo
▪ Uberlândia - MG
▪ Maceio - AL

2 2  U N I D A D E S  N O  P A Í S



MODELO CLÍNICA COMPLETA

• Estar localizada em Ruas ou Avenidas, em bairros com número relevante de pets e

consultórios veterinários

• Metragem entre 40m² - 55m²

• Adequar-se ao projeto arquitetônico definido pela franqueadora

• A franqueadora será responsável por aprovar o ponto comercial escolhido pelo

franqueado

NEGÓCIO
MODELO DE



MODELO STORE IN STORE

• Estar localizada em hospitais ou clínicas veterinárias com perfil de público em linha

com o posicionamento da Fisio Care Pet

• Metragem entre 15m² - 25m²

• Nesse formato, a franqueadora poderá apoiar o candidato na prospecção de

clínicas e hospitais para abertura da franquia

NEGÓCIO
MODELO DE



DIFERENCIAIS

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Treinamentos constantes de fisioterapia, 

ortopedia, neurologia, gestão e atendimento 

ao cliente

Suporte técnico dos casos atendidos



DIFERENCIAIS

DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA 

FRANQUEADOS

Desconto exclusivos em equipamentos e 

cursos de formação e avançados de 

reabilitação animal



DIFERENCIAIS

EVENTO TÉCNICO COM PALESTRANTE 

INTERNACIONAL

O franqueado ganhará ingresso para 1 evento 

anual com palestrante internacional, tal como 

o Congresso Internacional de Fisiatria em 

pequenos animais.



DIFERENCIAIS

TREINAMENTO TÉCNICO

• Treinamento técnico veterinário e de 

gestão empresarial de mais de 140 horas, 

ministradas por especialistas do 

mercado.



DIFERENCIAIS

TREINAMENTO PRÁTICO

Treinamento sobre atendimento fisiátrico  com 

Dr. Ricardo Lopes





DIFERENCIAIS

TREINAMENTO PRÁTICO

• Treinamento prático de atendimento e vendas 

ao cliente



R$ 260 R$ 225 R$ 190 R$ 170 R$ 200 
R$ 157 

R$ 210 
R$ 159 

R$ 180 
R$ 126 R$ 90 

R$ 113 

FISIO CARE
PET

SP RJ RS MG PR

COMPARATIVO DE PREÇOS
FISIO CARE PET X MÉDIA DE CONCORRENTES EM OUTROS ESTADOS

Valor da Consulta Hidroesteira/Fisioterapia

PREÇOS DOS
SERVIÇOS



DIFERENCIAIS

CENTRAL DE AGENDAMENTOS

Canal centralizado para agendamento de 

consultas e sessões, sem necessidade de 

secretárias na estrutura da franquia.



DIFERENCIAIS

GERENCIAMENTO DE REDES 
SOCIAIS

Serviço de gerenciamento de redes sociais com postagens 

semanais constantes em perfil da própria unidade

Marketing pago em redes sociais e sites de buscas pra 

alavancar a rotina do centro



O MAIOR 

INSTAGRAM DE 

FISIOTERAPIA 

VETERINÁRIA DO 

BRASIL COM MAIS 

DE 20.000 

SEGUIDORES.



@fisiocarepet.campinas

@fisiocarepet.jundiai



40.000 REAIS EM INVESTIMENTOS 

PARA EVENTOS DE DIVULGAÇÃO

Verba disponibilizada pela franqueadora para 

realização de eventos de inauguração e 

comemoração de aniversários das franqueadas

DIFERENCIAIS



LAYOUT DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO

Diretrizes na implantação do seu 

centro de reabilitação

DIFERENCIAIS





Workshop teórico-prático
Novidades e protocolos de eletroterapia 

para fortalecimento muscular

M.V Esp. Graciela M. Sterin

Abordagem Avançada  *exclusivo para fisiatras atuantes

04 de Novembro de 2021      08:00 às 12:00

Apenas 30 vagas!

CURRÍCULO :
Médica Veterinária Universidad de Buenos Aires. 
(UBA).
Professora Convidada em “MÁSTER PROPIO UCM” -
Fisioterapia e Reabilitação Veterinária de Pequenos 
animais Universidad Complutense de Madrid. (UCM). 
(Espanha)
Especialização em clínica de pequenos Animais 
(UCSAL) Presidente da Associação Ibero Americana
de Fisiatría Veterinaria. (AIFISVET, Comisión 
fundadora)



CURRÍCULO:
Médica Veterinária UNESP Botucatu
Mestre pela UNESP Botucatu
Doutoranda pela Universidat de les llles Balears (Maiorca-
Espanha)
Certificada em Fisioterapia  Veterinária pela Canine Physical
Rehabilitation (CCRP), Tennessee University, EUA
Professora-Instrutura na Europa e América do Sul do CCRP
Vice presidente da  Associação Ibero Americana de Fisiatría 
Veterinaria ( AIFISVET)
Autora do Livro Fisiatria em Pequenos Animais 

M.V Ms. Renata Diniz 

Abordagem Avançada*exclusivo para fisiatras atuantes

04 de Novembro de 2021  14:00 às 18:00

Apenas 30 vagas!

Workshop teórico-prático

Reabilitação de membros torácicos



@fisioterapia_vet_cursos

@fisiocarepet
@redepetfisio

Mais aulas EAD?



Muito Obrigado!!

(011) 9 9821.2752

ricardolopes.fisio@yahoo.com.br

@ricardo.lopes.vet

fisiocarepet.com.br 


