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QUANDO  ? QUAL ?

Julho, Agosto e Dezembro Intensivo de 3 dias

14 e 15 de Agosto Biomecanica e avaliação ortopédica

11 e 12 de Setembro Avançado de cinesioterapia

24 e 24 de Outubro Reabilitação Neurológica

04, 05 e 06 de Novembro II Congresso Internacional de Fisiatria em 
Pequenos Animais

AGENDA DE CURSOS FISIO CARE PET 2021 

Veja os cronogramas em nosso site www.fisiocarepet.com.br/cursos

Inscreva-se! 
São poucas vagas !

http://www.fisiocarepet.com.br/cursos


Ricardo S. Lopes
Histórico

Membro do laboratório de ortopedia e traumatologia

comparada da FMVZ-USP (2006-2009)

Pós graduado em Ortopedia e Traumatologia pela 

FMVZ-USP (2012)

Professor de Fisiatria Veterinária Convidado na 

Anhembi-Morumbi e UNG (2012-2015)

Curso do CCRP – University of Tennessee (2015)

Autor do Livro Fisiatria em Pequenos Animais (2018)

Atualmente
Professor de Fisiatria Veterinária Convidado na 

Universidade Anhanguera e Pós-graduação de Ortopedia Veterinária da Anclivepa-SP

Coordenador do curso de formação em fisiatria veterinária da Fisio Care Pet

Presidente da ANFIVET (Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária)  

Proprietário e Diretor clínico da Fisio Care Pet e Rede Pet Fisio 



Objetivos da aula:

1. A perda da dor profunda e a teoria dos tratos motores 

remanescentes

2. Como mais de 60% dos animais sem dor profunda voltam a 

andar mesmo sem cirurgia?

3. O andar medular existe?



“Atualmente, é nossa opinião que uma parcela em torno de 30% dos cães poderá ter 

sua marcha funcional recobrada. Cabe aqui uma definição de marcha medular e sua 

relação com a capacidade ou não de sentir os membros. Muitos animais voltam a 

caminhar mesmo sem a recuperação da capacidade de perceber a dor profunda, 

valendo-se de outras informações para a execução do movimento. Já a marcha 

medular (“spinal walking”) é a simples movimentação aleatória, reflexa, dos membros 

posteriores, que resulta em uma marcha extremamente incoordenada e caótica, que 

pode ser produtiva ou não, dependendo da ocasião e do paciente. A correta avaliação 

do tipo de marcha encontrada é importante, pois a marcha medular é um resultado 

incomum e pouco eficiente, ao contrário daquela que tem uma maior coordenação 

com os membros anteriores, sendo de melhor qualidade.” 

SCHAMAll, RAGNAR. Hérnia discal. In: LOPES, R. S. ; DINIZ, R. Fisiatria em pequenos animais. 2018





Como animais paralisam e voltam a andar?

Propriocepção

Movimentos Voluntários

Sensibilidade Superficial

Sensibilidade Profunda



Dewey & Da Costa, 2015

Andar Medular =  Andar sem coordenação encefálica, andar reflexo 
controlado pelos GPCs da medula



Como animais paralisam e voltam a andar?

Propriocepção

Movimentos Voluntários

Sensibilidade Superficial

Sensibilidade Profunda



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33062648/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974151/

1. A perda da dor profunda e a teoria dos tratos motores 
remanescentes

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33062648/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974151/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30089545/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30089545/


Os dados eletrofisiológicos demonstraram claramente que cães sem percepção de  

dor podem ter vias motoras intactas. Além disso, demonstramos que a presença  

de MEPs (potenciais motores evocados) do membro pélvicos significativamente  

associada à deambulação independente e maiores escores de marcha.

Fornecendo forte evidência de que as redes motoras intra-espaciais localizadas  

abaixo do local da lesão não são completamente desconectado de toda influência  

supra-espinhal e que esta comunicação pode desempenhar um papel na  

recuperação.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28462632/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28462632/




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



Después de 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



2. Como mais de 60% dos animais sem dor profunda voltam 
a andar mesmo sem cirurgia?



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
• 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 retorno 
da dor profunda



Ângela Martins (Portugal)



Piramidal x Extrapiramidal



❑ 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



❑ 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 Padrão Central



❑ Neuroplasticidade

❑ Neuromodulação

❑ Memorização

Retorno da Locomoção



❑ Pacientes paralisados

Treino Locomotor:
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


❑ Neuroplasticidade

➢ 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.



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27293901/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27374113/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29030051/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27293901/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27374113/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29030051/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31528388/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029986/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31528388/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029986/




❑Neuromodulação
PICs: Correntes despolarizantes persistentes

➢ Correntes despolarizantes mediadas por canais de cálcio e sódio, que tem a
capacidade de passar os neurônios motores espinhais de meros condutos
passivos para precursores ativos de sinais elétricos

➢ Dependem da presença de monoaminas neuromoduladoras, como a  
serotonina e norepinefrina, que são produzidas nas células do tronco cerebral,  
as quais projetam e difundem os seus axônios nos segmentos da medula  
espinal.

➢ A neuromodulação relaciona-se com a modulação correta das PICs, de modo  
obter-se um efeito excitatório de amplificação, bem como de sustentação do  
desequilíbrio neural

➢ 4-aminopiridina (Fampyra – 0,3 – 1,1 mg/kg)



Neuromodulação

Lesão medular

Diminuição da mielina 
e exposição dos 

canais de k+

Hiperativaçao dos canais de K+ 

Diminui a condução 
do potencial de 

ação

Blight, 1989; Lim et al., 2014; Martins, 2016 

Desmielinizaçao axonal 
e  interferência da 
condução axonal



Neuromodulação

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30235970/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25551385/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30235970/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25551385/


Neuromodulação

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1870134/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29228863/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21093437/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1870134/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29228863/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21093437/


Neuromodulação

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11780197/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11526982/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11780197/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11526982/


❑ 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



Cadeirinha de rodas

Kerdog - Sophia Dog Chair

../video palestra/cadeira rodas frança.mp4




Estimula defecação líquida



Neuroreabilitação

Mudanças fisiológicas e celulares
Liberação de mediadores de neuroplasticidade

Reorganização neural

Aumento da função motora 
e contração muscular



Locomoção Fictícia Funcional 
Sintomas de Evolução

❑ Reflexos Espinhas de NMS

❑ Reflexo cutâneo do tronco positivo 

❑ H-corrente

❑ Tônus do Musculo Reto Abdominal

❑Movimento involuntário da cauda após 

estimulação

❑ Estação ativa



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 geralmente continua ausente

3. O andar medular existe?



Pacientes com secção completa da 
medula  voltam a andar?



Pacientes com secção completa da 
medula  voltam a andar?



Pacientes com secção completa da 
medula  voltam a andar?

Sim!!!



Luxación Vertebral

../../video palestra/video agosto 2016/medular.mp4
../../video palestra/lupita andar medular 2.MOV


Como animais voltam a andar?

✓ Pacientes Paralisados com dor profunda

❑Andar consciente com controle encefálico

✓ Pacientes Paralisados sem dor profunda

❑Andar Inconsciente – Andar Medular

❑Andar consciente - atáxico sem dor profunda



Discussão "Andar Medular"





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



SEJA 
UM FRANQUEADO
FISIO CARE PET





ESTAMOS
ONDE

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

2 3  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



@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 


