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Título: Medicina Física de Reabilitação em Animais de Companhia e sua Aplicação a Três 

Casos Clínicos

Resumo: Esta dissertação foi realizada após estágio curricular no Centro Veterinário de 

Albufeira. Em termos gerais verificou-se uma maior frequência de cães relativamente à 

espécie felina, a Ortopedia foi a área clínica mais procurada com 16,2% do total de 

consultas assistidas e na Patologia Cirúrgica observou-se uma maior frequência de 

pacientes na área da Cirurgia de Tecidos Moles, tanto nos cães como nos gatos. As 

sessões de Fisioterapia, com uma frequência de 12,7%, foram registadas maioritariamente 

na espécie canina com apenas um caso na espécie equina. Esta elevada frequência 

evidencia a importância dada, nesta clínica, a esta área da Medicina Veterinária e contribuiu 

para a escolha deste tema para a escrita da tese. Assim, é descrito como deve ser realizado 

um correcto exame clínico ao paciente para fisioterapia evidenciando-se a importância do 

mesmo e são explicados, de um modo sucinto, os métodos terapêuticos disponíveis e os 

parâmetros de avaliação de sucesso ou insucesso, registando a evolução do paciente ao 

longo do tratamento. São avaliadas características mais subjectivas como a opinião e 

análise do dono por meio de questionários, através da observação da capacidade de retorno 

à actividade, caracterização de níveis de claudicação e grau de dor. Métodos mais 

concretos e objectivos estão também disponíveis tais como a medição do perímetro 

muscular e a goniometria. É ainda descrita a importância da Fisioterapia em diferentes 

áreas, sendo relatados três casos clínicos em cada uma delas. Como paciente pós-cirúrgico 

é descrito o caso do Anatole, sujeito a uma resolução de fractura do maléolo medial da tíbia 

há cerca de um mês e meio, apresentando ainda elevado grau de claudicação. Terminou as 

sessões apoiando o membro, sem sinais de dor e já com diminuição do grau de atrofia 

muscular registada inicialmente, contudo, mais sessões seriam necessárias para a sua total 

reabilitação, o que não foi realizado por decisão do proprietário. Como paciente neurológico 

é descrito o caso do Yuri, diagnosticado com discoespondilite, com sérios défices motores e 

neurológicos, estando no presente praticamente recuperado, sendo já capaz de andar, 

correr e realizar todas as suas tarefas diárias com qualidade e facilidade. É ainda descrito o 

caso de um cavalo de desporto, o Xadrez, diagnosticado com uma tendinite no tendão flexor 

superficial, que obteve uma recuperação mais rápida que o esperado na maioria dos casos 

sem recurso à fisioterapia, retornando à sua normal capacidade física e desportiva. Estes 

casos demonstram assim a importância desta terapia, ilustrando as suas abrangentes 

indicações, vantagens e taxa de sucesso e permitindo-me alcançar um dos objectivos da 

realização da tese, informar e incentivar cada vez mais os Veterinários do nosso país ao 

recurso e investigação da Fisioterapia. 

Palavras-Chave: Medicina Física de Reabilitação, Animais de Companhia, Fractura do 

maléolo medial da tíbia, Discoespondilite, Tendinite
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Títle: Physical Therapy and Rehabilitation of Companion Animals and its Aplication in Three 

Clinic Cases 

Abstract: This thesis was carried through after a period of training, at the Veterinarian Clinic 

Centre in Albufeira. In general, a higher frequency of dogs was seen relatively to cats, 

orthopaedic clinical area was the most requested area with 16,2% of the total assisted 

consultations and in the surgical pathology, soft tissues surgery was the most observed in 

dogs as well as in cats. Physiotherapy sessions with a frequency of 12,7% were principally

registered in canine specimen with only one case assisted in the equine specimen. This high 

frequency evidences the importance given to this Medical Veterinarian area at the clinic 

where the period of training was carried through and contributed for the selection of the 

theme to this thesis. Initially it is described how a correct clinical exam for the physiotherapy 

patient should be carried through, evidencing its importance and explaining in a brief way the 

available therapeutic options as well as the parameters of success and failure, recording the 

patient evolution along the treatment. For such, the opinion of the owner by filling in a 

questioner is evaluated, the return to activity capacity is observed and the levels of lameness 

as well as pain degrees are characterized. Also available are more concrete and objective 

methods as the measurement of the muscular girth and goniometry. It is also described the 

importance of Physical Therapy and Rehabilitation in different areas being known in three 

different cases in each one of them. As a postoperative patient is described Anatole´s case, 

a dog submitted to a resolution of tibial medial maleolus fracture, with a severe lameness 

degree. He finished the sessions supporting the affected leg, without pain and less muscle 

atrophy, although more sessions, not done by the owner’s will, were needed for his total 

rehabilitation. Other case is Yuri, a neurologic patient diagnosed with diskospondylitis, with 

sever motor and neurological deficits. Now he is almost completely normal, being able to 

walk, run and do every normal activity easily. A case of a sportive horse is also described, 

Xadrez was diagnosed with tendinitis in the superficial flexor tendon. He returned to normal 

activity and sportive capacity earlier that most of the cases without recourse to physiotherapy 

sessions. These cases demonstrate the importance of this therapy, its indications, 

advantages and success rate allowing me to achieve one of the goals of the thesis, to inform 

and to stimulate even more Veterinarian Doctors of our country to use and make some 

physiotherapy investigation.                               

Key-Words: Physical Therapy and Rehabilitation, Companion Animals, Tibial medial 

maleolus fracture, Diskospondylitis, Tendinitis
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I- INTRODUÇÃO

A realização deste trabalho surge após seis meses de estágio no Centro Veterinário de 

Albufeira, sob orientação cientifica do Dr. Nuno Alberto da Conceição Travassos Onofre, 

onde, além das muitas outras áreas pertencentes à prática clínica em animais de 

companhia, é dada verdadeira importância à Medicina Física de Reabilitação, como julgo 

não acontecer ainda muito frequentemente nas clínicas do nosso país. Assim, decidi desde 

início realizar a dissertação da tese dentro deste tema, por ser recente, inovador, motivador, 

com enormes taxas de sucesso, bastante gratificante e pouco reportado em Portugal.

Infelizmente não é uma terapia aceite por todos, por razões monetárias, por falta de tempo, 

incapacidade de deslocação ou até mesmo desacreditação nas potencialidades da 

fisioterapia. Surgiram assim algumas barreiras e dificuldades na realização deste trabalho, 

pois é de facto impossível neste período de tempo encontrar uma casuística merecedora do 

tema tal como inicialmente tinha idealizado. Contudo, penso ter conseguido adquirir 

bastantes conhecimentos, ter visto e actuado em várias situações e ter desde inicio 

reconhecido o valor da Medicina Física de Reabilitação, de forma a escrever uma tese 

sólida e objectiva, abrangendo o que de mais importante esta área tem para oferecer a nós 

e aos nossos pacientes, reportando casos de sucesso em cada uma das sub-áreas 

desenvolvidas, abrindo caminho a novos trabalhos dentro deste tema e incentivando cada 

vez mais os clínicos à sua utilização.

Durante o estágio outras áreas foram abordadas e visionadas, sempre com uma grande 

taxa de participação, graças aos ensinamentos, à permissão e ao incentivo do meu 

orientador. Foi também transmitida e realçada a importância do valor ético e moral na 

execução da prática veterinária, assim como do comportamento e relação a procurar 

estabelecer com colegas de trabalho e com o público em geral. A casuística registada no 

Centro Veterinário de Albufeira será descrita em seguida mas, em termos gerais, nestes seis 

meses como estagiária tive oportunidade de assistir a consultas, auxiliando na contenção do 

animal, na realização do seu exame físico e na recolha de informações, protagonizando, 

mediante solicitação e orientação, a administração de medicamentos e a realização de 

exames complementares, tais como citologias, esfregaços de sangue ou de pele e recolha e 

realização de análises de sangue (hemograma, análises bioquímicas e testes rápidos de 

diagnóstico). Acompanhei e auxiliei na realização de exames radiográficos, ecografias,

endoscopias e termografias assim como, nas sessões de fisioterapia e no tratamento de 

animais internados. Na área da cirurgia colaborei activamente nos procedimentos realizados 

tanto nos períodos de preparação do paciente como no pós-operatório, assim como durante 

a própria cirurgia, como ajudante do cirurgião, anestesista ou circulante. Tive ainda a 

possibilidade de observar e auxiliar em algumas consultas e tratamentos realizados na área 

de equinos, permitindo tornar o estágio ainda mais interessante, motivador e abrangente.
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II- CASUÍSTICA DO CENTRO VETERINÁRIO DE ALBUFEIRA

Durante o período de estágio, que decorreu entre 1 de Setembro de 2007 e o dia 1 de 

Março de 2008, foram acompanhadas, no Centro Veterinário de Albufeira, intervenções 

médico-veterinárias nas áreas de Medicina Preventiva, Patologia Médica, Patologia 

Cirúrgica, Fisioterapia e Tratamentos. Este capítulo tem como objectivo descrever sucinta e 

claramente a casuística clínica, assistida nestes já referidos seis meses, de forma a 

observar a variedade de casos assistidos e exames realizados, ilustrando quais as áreas 

mais requeridas na clínica em estudo e qual a população animal mais frequente. É 

importante referir que não estão englobadas na contagem das intervenções Médico-

Veterinárias acompanhadas, as consultas de seguimento dos pacientes que se 

apresentaram na clínica novamente após a primeira consulta ou cirurgia, essas sim 

contabilizadas. 

Tabela nº 1 - Distribuição das Intervenções Médico-Veterinárias acompanhadas, por Área e 

por Espécie Animal

Gráfico nº 1 - Distribuição por Área, das       Gráfico nº 2 - Distribuição por Espécie 

Intervenções Médico-Veterinárias             Animal, das Intervenções Médico-

acompanhadas          Veterinárias acompanhadas 

      

FR (%) Canina (%) Felina (%) Outros (%)

Medicina Preventiva 27,9 80,93 19,06 0

Patologia Médica 38 77,57 21,8 0,006

Patologia Cirúrgica 10,3 67,78 32,18 0

Fisioterapia 12,7 100 0 0

Tratamentos 11,1 81,91 18,09 0
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Através da análise destes dados podemos inferir que a área mais procurada no Centro 

Veterinário de Albufeira é a Patologia Médica e que a população canina apresenta-se como 

a espécie mais frequentemente acompanhada durante o estágio, com uma percentagem de 

81%, relativamente à espécie felina com 19% e outras espécies animais com apenas duas 

consultas assistidas, nomeadamente um Papagaio e um Porquinho da Índia, surgindo com 

uma frequência relativa de 0% (Tabela nº 1 e Gráficos nº 1 e nº 2).

Muitos animais apresentaram numa única consulta a necessidade de intervenção em duas 

ou mais áreas diferentes, não correspondendo assim, linearmente, cada intervenção 

Médico-Veterinária a uma consulta realizada na clínica.

1. Medicina Preventiva

As intervenções na área da Medicina Preventiva englobam procedimentos como vacinação, 

desparasitação, identificação electrónica, realização de passaporte e de exames serológicos 

para a Raiva, sendo a vacinação e desparasitação os actos médicos mais frequentes com 

cerca de 92% de frequência relativa comparativamente aos outros actos médicos realizados 

dentro desta área, sendo a serologia da raiva o acto menos solicitado pelos proprietários 

com apenas 1,3% (Tabela nº 2). Também aqui se verifica uma maior percentagem de cães 

assistidos relativamente à espécie felina, contudo se analisarmos os valores de cada 

intervenção relativamente à frequência de animais assistidos podemos verificar que a 

espécie felina apesar de apresentar 19,1% de todas as intervenções na área da Medicina 

Preventiva, apresenta uma frequência de Vacinação e Desparasitação superior à espécie 

canina, já que nesta os proprietários realizam ainda outras intervenções não representadas 

nos gatos, tais como a realização de passaporte ou em menor quantidade a colocação de 

microchip. 

Tabela nº 2 - Distribuição das Intervenções Médico-Veterinárias acompanhadas, na área da 

Medicina Preventiva

Medicina Preventiva FR (%) Canina
(80,9%)

Felina
(19,1%)

Vacinação e 
Desparasitação

92,4 91,6 95,6

Identificação Electrónica 4,6 5,2 2,2
Passaporte 1,7 2,1 0
Serologia da Raiva 1,3 1,1 2,2
Total 100 100 100
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2. Patologia Médica

Os actos médicos acompanhados na área da Patologia Médica abrangeram as diferentes 

especialidades clínicas, verificando-se que a Ortopedia é no geral a especialidade mais 

frequente no Centro Veterinário de Albufeira, com 16,2 % de frequência, em que 75% da 

totalidade das intervenções ortopédicas realizadas são em cães e apenas 25% nos gatos. 

Em oposição, a Endocrinologia apresenta apenas 0,6% de frequência nos Actos Médicos 

acompanhados e unicamente na espécie canina (100%) (Tabela nº 3). 

Tabela nº 3 - Distribuição das Intervenções Médico-Veterinárias acompanhadas, na área da 

Patologia Médica, referindo qual a frequência relativa de cada especialidade e dentro da 

mesma qual a frequência relativa das espécies animais assistidas

Pela análise anterior verificou-se que mesmo apresentando a espécie felina menor 

frequência de intervenções Médico-Veterinárias na área da Patologia Médica (21,8%)

(Tabela nº 1), a sua frequência relativamente à espécie canina é superior nas 

especialidades de Doenças Infecciosas (61,9%), Estomatologia (66,7%), Pneumologia 

(54,5%) e Urologia e Nefrologia (69,2). As áreas médicas com maior diferença na incidência 

entre as espécies canina e felina são a Endocrinologia, já referida, a Neurologia e a

FR (%) por espécie animalEspecialidade FR (%)

Canina Felina Outras
Cardiologia 3,7 75 25 0
Dermatologia 12,5 87,5 12,5 0
Afecções Esofágicas, Hepáticas e 
Pancreáticas

2,2 57,1 42,9 0

Doenças Infecciosas 6,5 38,1 61,9 0
Doenças Parasitárias 4 69,2 30,8 0
Endocrinologia 0,6 100 0 0
Estomatologia 0,9 33,3 66,7 0
Gastroenterologia 10,9 85,7 11,4 2,9
Neurologia 2,2 100 0 0
Oftalmologia 5,3 70,6 29,4 0
Oncologia 4,7 66,7 33,3 0
Ortopedia 16,2 92,3 5,8 1,9
Otorrinolaringologia 8,1 88,5 11,5 0
Pneumologia 3,4 45,5 54,5 0
Reprodução e Obstetrícia 5,3 94,1 5,9 0
Traumatologia 7,5 83,3 0,17 0
Toxicologia 1,9 100 0 0
Urologia e Nefrologia 4 30,8 69,2 0
Total 100
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Toxicologia com 100% dos casos verificados em cães e 0% em gatos e ainda áreas com 

taxas superiores a 85% na espécie canina, como a Dermatologia (87,5%), a 

Gastroenterologia (85,7%), Ortopedia (92,3%), Otorrinolaringologia (88,5%) e ainda a 

Reprodução e Obstetrícia com 94,1% (Tabela nº 3).

3. Patologia Cirúrgica

Na área da Patologia Cirúrgica foram assistidas a cirurgias tanto ortopédicas como dos 

tecidos moles, verificando-se que a última apresentou uma maior frequência atingindo os 

82% do total de cirurgias acompanhadas durante o período de estágio (Gráfico nº 3). 

Relativamente às espécies animais verificou-se que a espécie canina teve uma 

percentagem de 68% das cirurgias assistidas e maioritariamente aos tecidos moles (74,6%), 

contudo a frequência de cirurgias ortopédicas (25,4%) é superior à registada na espécie 

felina com apenas 3,6% num total de 32% de cirurgias acompanhadas nestes já referidos 

seis meses (Gráficos nº 4 e 5 e Tabela nº 4).

Gráfico nº 3 - Frequência relativa de Gráfico nº 4 - Distribuição das cirurgias

cada tipo de cirurgia acompanhadas, por espécie animal

Tabela nº 4 e Gráfico nº 5 - Distribuição de cada tipo de cirurgia acompanhada, por espécie 

animal

FR (%) por espécieCirurgia

Canina 
(67,8%)

Felina
(32,2%)

Ortopedia 25,4 3,6

Tecidos 
Moles

74,6 96,4
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4.Fisioterapia

Na área da Fisioterapia foram realizadas maioritariamente sessões na espécie canina e tive 

ainda possibilidade de ir assistir ao tratamento de um cavalo, não inserido na Tabela nº 5, 

em baixo. Nesta são descritos os tratamentos realizados a cães, dentro da clínica. Foram 

utilizados meios como ultrasons, laser, estimulação eléctrica, massagens, termoterapia e 

exercícios passivos e activos entre os quais obstáculos, bola e tábua instável. 

Tabela nº 5 - Distribuição das sessões de Fisioterapia e quais os Tratamentos/Exercícios 

instituidos 

Patologia FR (%) das 

sessões

Tratamentos/Exercícios

Cicatrização de Feridas 4,7 Laser

Discoespondilite 37 Laser, NMESa, TENSb, Interferenciais, 

Termoterapia, Electromagnetoterapia, 

Massagem, Exercícios PROMc, Fita 

Elástica, Obstáculos, Tábua Instável e Bola

Fractura condílica e supra 

condílica do Fémur

4,7 Laser, TENSb, Ultrasom, Massagem, 

Exercícios Passivos de ROMc, Fita Elástica, 

Obstáculos, Bola

Fractura cabeça do fémur 5,6 Laser, Ultrasom, Massagem, Exercícios 

Passivos de ROMc, Fita Elástica, 

Obstáculos, Bola

Fractura do maléolo

medial da Tíbia

12,1 Laser, TENSb, Ultrasom, Massagem, 

Exercícios Passivos de ROMc, Fita Elástica, 

Obstáculos

Fractura de Rádio e Ulna

unilateral

3,7 Laser e Obstáculos

Fractura de Rádio e Ulna 

bilateral

3,7 Laser e Obstáculos

Meningite 18,7 NMESa, Massagem, Exercícios Passivos de 

ROMc, Fita Elástica, Obstáculos, Tábua 

Instável e Bola 

Rotura do Ligamento 

Cruzado Anterior

3,7 Laser, NMESa, Termoterapia, Massagem, 

Exercícios Passivos de ROMc

Rotura do músculo 

Gracilis

5,6 Laser, Ultrasom, Iontoforese, Termoterapia, 

Massagem, Alongamentos
a NMES - Estimulação Eléctrica Neuromuscular
b TENS - Estimulação Eléctrica Transcutânea
c PROM – Amplitude de Movimento Passivo
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5.Tratamentos

No Centro Veterinário de Albufeira realizou-se maioritariamente, na área dos Tratamentos, 

com uma frequência de 45,7%, a administração de fármacos em consultas de 

acompanhamento dos pacientes tanto cães como gatos (Gráfico nº 6 e Tabela nº 6). A 

acupunctura foi a área menos frequente com apenas 2,1% do total de tratamentos 

realizados, não sendo, durante o período de estágio, protagonizada em gatos. Analisando 

cada espécie é possível verificar que os cães receberam tratamentos mais variados, 

possuindo uma frequência relativa de cada um deles mais homogénea, enquanto os gatos 

apenas apresentam valores na remoção de pontos, administração de fármacos e medição 

da pressão arterial, com frequências relativas superiores à dos cães nos dois últimos casos

(Gráfico nº 7 e Tabela nº 6).

Tabela nº 6 - Distribuição das Intervenções          Gráfico nº 6 - Distribuição das Intervenções

Médico-Veterinárias acompanhadas, na área       Médico-Veterinárias acompanhadas, na 

de Tratamentos, por tipo e espécie animal           área de Tratamentos

Gráfico nº 7 - Distribuição das Intervenções Médico-Veterinárias na área de Tratamentos por 
espécie animal
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6. Meios Complementares de Diagnóstico

Durante os seis meses de estágio pude observar, auxiliar ou realizar variados tipos de 

exames complementares de diagnóstico. Tal como está especificado na tabela em baixo, 

verificou-se uma maior frequência de exames na espécie canina com 79,1% da totalidade 

dos realizados, onde a Radiografia Simples (23,8%) é o que se apresenta em maioria, ao 

contrário da Pneumocistografia com apenas 0,4% (Tabela nº 7). Na espécie felina, o exame 

complemetar mais realizado foi o Hemograma com 21,3% da totalidade dos exames 

realizados nos gatos, inversamente ao electrocardiograma e à Análise de Liquido Peritoneal 

com valores de apenas 1,6%. Esta última apenas foi realizada nesta espécie, apresentando 

0% de realização nos cães. A Análise de Corrimento Vulvar, a Citologia Auricular e 

Endoscopia não foram utilizados na espécie felina.

Tabela nº 7 - Frequência de realização de determinados meios complementares de 

diagnóstico na espécie canina e felina

Meios Complementares de Diagnóstico Canina 
(79,1%)

Felina 
(20,9%)

Análises de Corrimento Vulvar 0,4 0
Análise de Liq. Peritoneal 0 1,6
Bioquímicas 14,4 16,4
Citologia Auricular 6,9 0
Colheita de Liq.  Encefalo Raquidiano 0,4 0
Colheita de Tecidos para Biopsia 3 4,9
Ecografia 4,8 3,3
Electrocardiograma 1,3 1,6
Endoscopia 0,9 0
Esfregaço de Sangue 4,3 6,6
Hemograma 13,9 21,3
Medição de Pressão Arterial 5,6 9,8
Pneumocistografia 0,4 0
Punção Linfonodo 3,5 0
Punção Medula Óssea 3,5 0
Radiografia 23,8 14,8
Raspagem de Pele 2,6 0
Termografia 1,7 0
Testes Rápidos 3 16,4
Testes Gota fresca (Dirofilariose) 3,5 0
Testes DTM 0,4 0
Urianálise 1,7 3,3
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III - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. História da Fisioterapia

Para uma melhor compreensão e adequado envolvimento e estudo na área da Reabilitação 

Física Veterinária, realizei uma pesquisa bibliográfica abrangendo factos históricos e sociais, 

tanto referentes à Medicina Humana como à Medicina Veterinária, em Portugal e no mundo. 

Revelou-se imprescindível e bastante interessante, o conhecimento do porquê e como estas 

técnicas se iniciaram, do que permitiu a sua manutenção e potencializou o seu 

desenvolvimento. Assim sendo, julgo fundamental inserir nesta dissertação uma breve 

abordagem à História da Fisioterapia.

Desde a Antiguidade, que remonta aos 4000 anos A.C e se prolonga até aos 395 anos D.C, 

existia uma preocupação óbvia em curar e tratar os doentes, assim, já nessa época é 

descrito o uso de agentes físicos como a luz e o calor do Sol, a água e até a electricidade, 

obtida através da aplicação de um peixe eléctrico (Rebelatto & Botomé, 1999). As 

massagens e a cinesioterapia eram também já utilizadas com fins terapêuticos tendo sido 

criado, pelo imperador chinês Hoong-Ti em 2698 A.C, um chamado género de ginástica 

curativa, que continha tanto exercícios dirigidos ao sistema respiratório como para evitar a 

obstrução ou não actividade dos órgãos. Está também descrito o sucesso no tratamento 

implementado por Galeno (130 D.C a 199 D.C) a um rapaz com uma deformação torácica, 

que através de ginástica previamente estudada e planeada do tronco e dos pulmões, atingiu 

uma conformação normal (Souto, 2007).

A Idade Média foi uma época de estagnação na medicina, sendo a alma e o espírito muito 

mais valorizados que a saúde do próprio corpo, assim, a fisioterapia nesta fase era apenas 

utilizada no aumento da potência física (Rebelatto & Botomé, 1999; Souto, 2007). Já no 

Renascimento, século XV e XVI, volta o interesse pelo estudo e pela investigação científica, 

passando a importar não só a terapêutica curativa mas também a de manutenção do estado 

são (Rebelatto & Botomé, 1999). A ginástica como terapia, foi desenvolvida por Mercurialis, 

que definiu como seus princípios: “Exercícios para conservar um estado saudável já 

existente; Regularidade no exercício; Exercícios para indivíduos enfermos cujo estado pode 

exacerbar-se; Exercícios individuais especiais para convalescentes; Exercícios para 

pessoas com ocupações sedentárias” (Souto, 2007). Mais tarde, entre o Renascimento e a 

Industrialização, Don Francisco Y Ondeano Amorós (1779-1849) dividiu a ginástica em 

quatro áreas, uma delas era a cinesioterapia, com a “finalidade de  manutenção de uma 

saúde forte, tratamento de enfermidades, reeducação de convalescentes e correção de 

deformidades” (Souto, 2007). Outros estudos importantes surgiram ainda nesta época, tal 

como o de G. Stebbin e B. Mesendiac que valorizaram a sustentação muscular dada pela 

fisioterapia, tanto a nível de prevenção como de correcção (Souto, 2007). Chegada a 

Industrialização, caracterizada pelo avanço tecnológico, produção em massa, horas de 
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trabalho extraordinárias e condições higio-sanitárias e alimentares insuficientes, chegaram 

também novas epidemias exigindo ainda mais um desenvolvimento na área da saúde. 

Assim, todos os esforços eram realizados com o objectivo de tratar os doentes e as suas 

sequelas, dando menos atenção a outros ideais como o de prevenção e manutenção do 

bom estado de saúde, iniciados na época Renascentista (Rebelatto & Botomé, 1999).

Em Portugal, em 1901 surgiu um departamento no Hospital de São José designado 

Electrodiagnóstico e Electroterapia e “em 1918 criam-se os Serviços de Agentes Físicos 

como meio de diagnóstico, tratamento e reconstituição funcional e estética, onde estava 

patente o Serviço de Fisioterapia” (Oliveira, 2007). Em 1951/52 é incrementada a 

Fisioterapia no Hospital de S. João de Deus, por Almeida de Sá e em 1966, surge em 

Alcoitão, o Centro de Medicina de Reabilitação da Santa Casa da Misericórdia (Oliveira, 

2007). Longa, mas evidente, foi a evolução da Fisioterapia em Portugal, tanto a nível da 

formação pessoal como das instituições e dos recursos para a prestação de serviços de 

qualidade e mérito que hoje, felizmente, já encontramos no nosso país. 

Em Medicina Veterinária, embora vários métodos de Fisioterapia tenham sido aplicadas ao 

longo dos séculos, só muito recentemente o seu uso como ciência foi reconhecido

(Marsden, Messonnier & Yuill, 2007). Em Inglaterra esta área tem evoluído imenso nos 

últimos anos principalmente devido ao acréscimo de interesse e exigência dos proprietários 

dos animais, quanto à saúde e bem-estar dos mesmos. O uso de técnicas de Fisioterapia

humana em problemas semelhantes nos animais já se realizava há bastante tempo, 

contudo, o seu uso específico em Medicina Veterinária está citada na legislação Inglesa há 

apenas quarenta anos atrás. Em 1985 foi fundada “The Association of Chartered 

Physiotherapists in Animal Therapy (ACPAT)” (Veenman, 2006). Em 1993, “The American 

Association of Equine Practitioners” foi responsável pelo lançamento de um guia de como 

praticar fisioterapia em cavalos (Marsden et al., 2007). Em 2000 iniciaram-se as primeiras 

pós graduações em Fisioterapia Veterinária pelo Royal Veterinary College em Londres 

(Veenman, 2006). Assim foram dados os primeiros passos para o futuro da Terapia Física e 

de Reabilitação em Medicina Veterinária (Marsden e tal., 2007).

Pouca História há mais para contar, cabe-nos agora a nós escrevê-la! 
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2. Medicina Física de Reabilitação em Medicina Veterinária

A Fisioterapia Veterinária em países como o Brasil, ou mesmo no resto do mundo, é vista 

como uma das especialidades veterinárias de maior sucesso actual. Cada vez mais clínicos 

se informam, estudam, investigam e recorrem a ela como uma forte aliada na conquista da 

saúde e bem-estar animal (Mikail & Pedro, 2006). Contudo e infelizmente, no nosso país e 

em muitos outros, ainda hoje, a Fisioterapia é vista com grande cepticismo, poucos lhe 

atribuem o mérito devido e poucas são ainda as publicações a respeito. É verdade que 

muitos pacientes não respondem ao tratamento, mas tal também pode ocorrer com qualquer 

outro protocolo terapêutico. Também é verdade que a Fisioterapia tem as suas limitações, 

nem tudo se pode resolver com Terapia Física, mas o mesmo também ocorre com outras 

terapias convencionais. É necessário pensar também que muitos dos casos que recorrem à 

Medicina Física fazem-no em último caso, quando já nada lhes dá esperança de 

recuperação, o que torna difícil a existência de uma boa base estatística, sólida e 

motivadora. Felizmente, cada vez mais Médicos Veterinários e proprietários acreditam nos 

seus benefícios e recorrem à Fisioterapia para melhorar a qualidade de vida dos animais 

(Bromiley, 1991) permitindo-nos apreciar os resultados, melhorar os métodos e difundir os 

ensinamentos. Os principais objectivos da Medicina Física de Reabilitação, através de 

métodos não químicos e não invasivos são, prevenir, minimizar ou eliminar a causa primária 

da disfunção, os seus sinais clínicos e evitar a sua progressão (Bockstahler, Levine & Millis, 

2004; Levine, Millis & Marcellin-Little, 2005), permitir aos pacientes um retorno à sua 

condição física normal, procurar uma condição física óptima em animais de desporto, na 

prevenção de lesões ou na busca da sua melhor performance ou simplesmente lutar pela 

manutenção de um bom estado geral do animal (Levine et al., 2005). As diferentes técnicas 

estão em geral sempre direccionadas no sentido de melhorar ou reaver a capacidade 

locomotora do paciente, permitindo-o manter as suas actividades diárias e aumentando a 

sua qualidade de vida (Teixeira, 2008). Para se atingir estes objectivos é absolutamente 

necessário e de extrema importância antes a diminuição ou eliminação da dor, já que esta 

interfere com o bom estado geral do animal e pode só por si causar depressão do sistema 

imune, inapetência, caquexia e ainda alterar o grau de utilização dos membros. Importante é 

também a redução da inflamação, o que levará ao uso mais rápido do membro, acelerando 

a total recuperação; a redução da atrofia muscular, tão habitual em pacientes com 

problemas ortopédicos ou neurológicos, assim como das cartilagens, ligamentos, tendões e

ossos. A Fisioterapia preocupa-se em abordar um paciente em termos gerais, já que uma 

patologia localizada apenas num membro ou numa articulação específica, pode afectar todo 

o sistema locomotor e o bem estar do animal, criando uma vida sedentária, sem qualidade e 

que criará novos problemas. A condição musculoesquelética é investigada e trabalhada, 

permitindo uma melhor e mais rápida recuperação após cirurgia (Bockstahler et al., 2004),
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melhora a coordenação motora e aumenta a amplitude dos movimentos, promovendo uma 

marcha de melhor qualidade (Teixeira, 2005) e reduz as complicações associadas à dor e 

ao edema por diminuir a sua incidência e grau, permite aumentar a força muscular e a sua 

resistência. Existem ainda outros benefícios, tais como não utilizar técnicas invasivas, 

permitir por vezes um custo monetário mais reduzido e diminuir ou mesmo eliminar o uso de 

AINE´s. Melhora ou mesmo permite, bem-estar ao animal e promove um envolvimento físico 

e psicológico do proprietário, melhorando por vezes a sua relação com o animal ou criando 

laços ainda mais fortes (Bockstahler et al., 2004). A Medicina Física de Reabilitação 

Humana é indicada em pacientes que realizaram cirurgias ortopédicas tais como 

artroplastias, resolução de fracturas ou reconstrução do ligamento cruzado anterior e 

cirurgias derivadas de problemas na medula espinal. É também utilizada para melhorar a 

locomoção e o bem-estar de pacientes com osteoartrite e dores crónicas e ainda no treino e 

recuperação de atletas (Levine et al., 2005). As aplicações em Medicina Veterinária são 

muito semelhantes estando assim indicada em muitas e variadas situações, algumas delas 

não tão vulgares, mas maioritariamente podemos aplica-la em casos que vemos diariamente 

nas clínicas do nosso país. As suas indicações abrangem, a reabilitação pós-operatória

(Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007; Levine et al., 2005) em que os casos mais comuns 

são, na ortopedia, a ruptura do ligamento cruzado cranial, a displasia da anca e do cotovelo

(Dunning, 2004; Edge-Hughes, 2007), fracturas intra articulares e resolução de luxações, em 

neurologia, hérnias cervicais ou toracolombares, síndrome da cauda equina, instabilidade 

lombosagrada, mielopatia degenerativa e tumores da medula espinhal e ainda em 

oncologia, na reabilitação de animais submetidos a amputação de membros e pacientes em 

tratamentos de rádio e quimioterapia (Dunning, 2004). Os candidatos para programas de 

reabilitação física não se limitam aos pacientes pós cirúrgicos mas também a pacientes com 

patologia neurológica (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007; Levine et al., 2005) com 

problemas ao nível dos discos intervertebrais, paralisias e dor (Bockstahler et al., 2004), aos 

animais de caça e trabalho assim como os que praticam actividades desportivas, como 

corrida, provas de agilidade e de campo (Canapp, 2007; Levine et al., 2005), não só com 

objectivo da sua reabilitação após trauma, mas também para melhorar a sua performance. 

Muitos outros casos associados a problemas musculoesqueléticos também estão indicados

(Canapp, 2007), como tendinites, bursites, fraqueza muscular, contracturas e problemas 

articulares como artrites (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007). Está ainda indicada na 

cicatrização de feridas indolentes, edemas, alterações cardiorespiratórias e circulatórias 

(Bockstahler et al., 2004) prevenção e maneio de doenças crónicas como a osteoartrite

(Edge-Hughes, 2007) ou o maneio de doenças progressivas como a mielopatia degenerativa 

(Levine et al., 2005), em pacientes geriátricos (Canapp, 2007) e em casos de necessidade 

de perda e/ou manutenção do peso ideal (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007).
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3.Avaliação do Paciente para Tratamento

Na Medicina Física de Reabilitação, tal como em qualquer outra área, é imprescindível 

realizar uma boa e extensa avaliação do animal que surge para consulta, para que se possa 

estabelecer um regime fisioterapêutico de sucesso. Não podemos iniciar, qualquer tipo de 

terapêutica, sem possuir previamente um diagnóstico clínico! (Bockstahler et al., 2004)

É então necessário interrogar o proprietário acerca do animal e da sua História clínica. 

Dados gerais por vezes desvalorizados como, espécie, raça, idade e sexo, por vezes podem 

ser fulcrais para chegar a um diagnóstico correcto. Muito importante também é investigar os 

hábitos alimentares, se está vacinado e desparasitado, se apresenta alergias, qual a 

actividade física habitual e se teve ou não afecções anteriores, quais sendo as medicações 

prescritas em caso positivo. Outras e variadas informações podem ser preciosas, tendo o 

clínico que procurar informações que se adaptem e possam dar resposta ao caso particular 

que tem em mãos. Quanto à patologia presente, é necessário interrogar o proprietário em 

relação ao seu início, duração, evolução, sinais particulares e resposta à medicação 

anterior. Não esquecer que são os proprietários que melhor conhecem os nossos pacientes.

O Exame Clínico Geral é bastante importante para que se possa descobrir qual a patologia 

primária em causa, quais as suas consequências, qual o seu tratamento, de que maneira 

podemos modificar a sua progressão ou melhorar a qualidade de vida do animal e 

determinar consoante o caso, quais são as contra indicações para o uso de determinadas 

modalidades de fisioterapia (Bockstahler et al., 2004). Assim, após possuirmos um 

diagnóstico clínico é necessário fazer um exame mais profundo dos sistemas

cardiorespiratório, ortopédico, neurológico e realizar uma avaliação dos tecidos, de forma a 

conhecer bem o paciente, melhorando e actuando o mais directamente possível na 

patologia sem causar qualquer dano ou prejudicar o tempo de recuperação da mesma 

(Levine et al., 2005). Por exemplo, a presença de doenças cardíacas e/ou respiratórias 

podem inviabilizar a terapêutica com exercícios na passadeira dentro de água. É assim

imprescindível um diagnóstico correcto e uma boa avaliação do paciente para o sucesso da 

Medicina Física de Reabilitação (Bockstahler et al., 2004). Em Medicina Humana antes de 

se iniciar o plano de reabilitação, são testados diversos parâmetros, tais como a respiração, 

a postura, a atitude, o equilíbrio, a vivacidade, a ergonomia, a amplitude de movimentos, a 

dor, as barreiras ambientais e os aparelhos necessários à terapêutica (Levine et al., 2005). 

Em Medicina Veterinária seguimos em termos gerais os mesmos parâmetros, assim para a 

avaliação da postura e atitude do animal é necessário uma observação ao longe, em 

diversos ângulos, com o animal a realizar diferentes actividades tais como permanecer 

normalmente em estação, a andar, em trote, galope, subir e descer escadas, sentar e andar 

em círculo e de preferência alterando o tipo de piso (mole, macio, duro), isto claro, mediante 

o que for possível realizar pelo paciente (Bockstahler et al., 2004; Levine et al., 2005). 
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É necessário observar se existe claudicação, como é depositado o peso em cada membro, 

reconhecendo se existe alteração do mesmo, a posição em que coloca as patas, ou se 

apresenta défices propioceptivos (Bockstahler et al., 2004). Estes são identificados quando 

o animal arrasta a pata, apoiando os dígitos pela face dorsal, quando tem um andar 

grosseiro e desequilibrado apresentando uma movimentação e amplitude dos membros não 

harmoniosa (Levine et al., 2005). Importante é também avaliar a conformação muscular, se 

existe atrofia, fraqueza, assimetria, edema; identificar sinais de alterações na flexão e 

extensão das articulações e alterações no alinhamento dos membros; observar a posição da 

cabeça e da cauda relativamente ao corpo e à acção realizada; visualizar o desenho da 

coluna investigando a presença de uma possível escoliose ou lordose, se a flexão lateral é 

realizada normalmente ou com limitações e se existem assimetrias e identificar se o animal 

apresenta algum movimento particular e anormal. A avaliação realizada quando o animal se 

senta e levanta deve incidir na observação do nível de facilidade com que o faz e se tiver 

problemas, em que membros apresenta mais défices, se ao se levantar apoia o peso 

maioritariamente nos membros anteriores ou nos posteriores ou se pelo contrário tem 

dificuldades em se levantar por alteração dos quatro membros. A importância da observação 

do animal a andar em círculo reside no facto de deste modo podermos observar pequenas 

alterações na locomoção, claudicações leves ou alterações por défices neurológicos, pois 

quando em círculo, a região medial dos membros exerce mais força que a lateral permitindo-

nos verificar mais facilmente as diferenças entre eles (Bockstahler et al., 2004). Devemos 

ainda avaliar o equilíbrio do animal pela sua coordenação e postura na realização das 

actividades referidas mas também o podemos testar alterando a sua posição de equilíbrio, 

empurrando-o apenas de um lado e observando qual a sua resposta à perturbação (Levine 

et al., 2005). A avaliação do paciente continua com o animal em estação, realizando 

palpação do tronco e membros. Utilizando as duas mãos e comparando cada um dos lados 

é necessário percorrer todos os músculos, de forma sistemática, da zona cranial para a 

caudal (ao nível do tronco) e após avaliação da escápula e região pélvica iniciar a palpação 

dos membros da zona distal para a proximal, avaliando sinais de atrofia, inflamação 

(aumento de volume e de temperatura), edema, alterações na tonicidade e sinais de dor. 

Existem ainda testes específicos realizáveis para a avaliação da coluna, são eles o “Kibler 

Test”, em que se faz uma prega de pele e com as duas mãos percorremos toda a coluna 

desde a zona sacral até à cervical, existindo tensão ou dor muscular é muito difícil realizar a 

prega de pele e o “Spinal Process Manoeuver” que permite localizar pontos de dor, detectar 

défices de mobilidade e permite o tratamento de bloqueios vertebrais, através da realização 

de pressão de intensidade crescente, percorrendo cada vértebra crânio caudalmente pela

coluna vertebral. Este teste deve ser realizado com cuidado e é contra-indicado em 

pacientes com traumas medulares e na presença de massas na medula espinal.
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Figura nº 1 - Kibler Test Figura nº 2 - Spinal Process Manoeuver

Faz ainda parte da avaliação do paciente para fisioterapia, a palpação, em decúbito, dos 

membros (Bockstahler et al., 2004), que se baseia num exame ortopédico bem 

esquematizado e ainda a realização de um exame neurológico protagonizados de forma 

metódica e aprofundada. A realização destes testes permite ao Médico Veterinário avaliar se 

existem restrições no movimento das articulações, dos músculos, tendões e ligamentos e se 

existem lesões nos tecidos, laxitude, desconforto ou dor na manipulação, podendo desde 

logo investigar as várias causas dessas anomalias (Levine et al., 2005). 

Tabela nº 8 - Avaliação dos tecidos durante o exame do paciente para fisioterapia e as 

potenciais causas das suas anomalias (Adaptado de: Levine et al., 2005, p. 1450)

Tecido Parâmetro Anomalias Potenciais Causas

Atrofia Desenervação, Desuso, ContracturasMassa

Hipertrofia Edema, Hematomas, Neoplasia

Aumentada Espasmo, Desenervação (NMS)Tonicidade

Diminuída Desenervação (NMI)

Aguda Miosite, Espasmo

Músculo

Dor

Crónica Contractura, Espasmo, Dor neurológica

Aguda Tendinites, Esforço excessivo Dor

Crónica Tendinite

Tendão

Tensão Aumentada Adesões, Contractura do músculo 

adjacente

Perda Contractura, Fibrose peri-articular, 

Adesões, Efusão

Movimento

Anormal Sub-luxação, Luxação

Aguda Sub-luxação, Infecção

Articulações

Dor

Crónica Osteoartrite

Aumentada Adesão, ContracturaEstabilidade

Diminuída Ruptura, Entorse

Aguda Entorse

Ligamentos

Dor

Crónica Adesão

Teste para avaliação da coluna, através 
da realização de uma prega de pele.

Teste para detectar pontos de dor e de défice de 
mobilidade, através da aplicação de pressão de 
intensidade crescente ao longo da coluna.



Dissertação de Mestrado – V. Leiria

16

Para determinar acertadamente a causa das restrições de movimento articular o terapeuta 

avalia ainda a sensação que lhe é transmitida pela palpação das estruturas no final da 

avaliação de amplitude de movimento das articulações. Uma sensação normal obtida na 

análise da articulação é uma ligeira elasticidade da cápsula articular, outras sensações 

possíveis e sinónimas de alterações do normal funcionamento articular são descritas na 

tabela em baixo (Levine et al., 2005).

Tabela nº 9 - Anomalias percepcionados pelo clínico no final da realização de movimento 

articular (Adaptado de: Levine et al., 2005, p. 1452)

Tipo de sensação 

percepcionada

Definição Potenciais Causas Exemplos

Capsular Elasticidade ligeira Articulação normal Extensão normal do 

ombro

Capsular Firme Elasticidade diminuída Fibrose peri-articular, 

Adesões

Perda de extensão do 

joelho após ruptura do 

ligamento cruzado 

anterior

Flexível Aumento do ressalto Derrame articular, 

Osteófito

Lesão no menisco

Aproximação dos 

tecidos Moles

Movimento 

comprometido pelos 

tecidos moles

Normal ou causado por 

edema

Flexão normal da anca

Vazio Não se consegue 

atingir o movimento 

articular final

Dor Fractura intra-articular

Duro Paragem abrupta Contacto osso com 

osso, contracturas 

maduras

Contractura crónica dos 

quadricipedes após 

fractura na epífise distal 

do fémur

Como “testes adicionais” (Bockstahler et al., 2004) temos a avaliação da dor, da amplitude 

de movimento articular (Levine et al., 2005) “Range of Motion” (ROM) (Bockstahler et al.,

2004) e a quantificação da massa muscular por medição do perímetro do membro. Estas 

avaliações são importantes não só para identificar no exame inicial quais as alterações e o 

seu grau, mas também nos permitem objectivamente medir resultados, acompanhar a 

evolução do paciente e adaptar o plano terapêutico ao longo do tratamento. Assim estes 

testes serão referidos e melhor explicados num outro capítulo deste trabalho: “Como Avaliar 

e Caracterizar os Resultados do Tratamento”.
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No final de todos estes exames o Médico Veterinário conhece a história e o diagnóstico 

clínico do paciente e possui informações específicas preciosas obtidas pela avaliação 

fisioterápica. Todos estes passos na avaliação de um paciente para Medicina Física de 

Reabilitação são imprescindíveis para que se obtenham dados suficientes para perceber 

quais as limitações do paciente, como estas afectam as suas funções normais e como deve 

ser traçado o plano de reabilitação para o paciente em questão sem nunca esquecer que 

cada paciente é diferente e a terapêutica deve ser ajustada caso a caso e ao longo do 

tempo. A escolha do plano terapêutico é ainda influenciada pela experiência do Médico 

Veterinário, pelo conhecimento e extrapolação de estudos realizados e terapêuticas 

implementadas em Medicina Humana, pelos métodos disponíveis, pela urgência de 

recuperação e pela disponibilidade social e financeira do proprietário, seguindo sempre o 

melhor e o mais rápido caminho para a conquista dos objectivos previamente definidos. 

O plano terapêutico é traçado especificando quais os métodos, qual a frequência, 

intensidade e duração de cada um deles, normalmente iniciando com programas mais 

ligeiros e passando progressivamente a intensidades e durações superiores. É por isso 

importante realizar re-avaliações do paciente, especificando parâmetros e analisando-os 

semanalmente, de forma a anotar alterações positivas ou negativas, realizar acertos no 

plano definido e introduzir novos métodos (Levine et al., 2005). Outro ponto bastante 

importante é por exemplo traçar um plano de emagrecimento em animais que se verifiquem 

predispostos para ter osteoartrites ou outras artropatias bastante prejudicadas pela 

obesidade (Marsolais, Dvorak & Conzemius, 2002).

O Médico Veterinário não deve esquecer ainda como é importante manter uma boa relação 

com os proprietários, como estes devem ser informados acerca dos objectivos e dos meios 

necessários para a realização de cada um dos tratamentos, da melhor forma de deslocar o 

animal, do tipo de chão em que este deve descansar ou realizar os exercícios em casa. 

Deve ainda transmitir que é importante para o paciente a presença do dono, a sua 

cooperação e a sua transmissão de apoio, força e confiança. O envolvimento dos 

proprietários passa também pela sua descrição das actividades, melhorias e dificuldades 

diárias do paciente, pela realização de tarefas como aplicação de frio ou de calor e alguns 

até realizam terapia com ultrasons e electroestimulação neuromuscular aos seus animais 

(Bockstahler et al., 2004; Levine et al., 2005).
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4.Métodos Disponíveis

a) Massagem

O uso e benefício da massagem como meio de reabilitação física humana, é conhecido há 

milhares de anos. Povos como os gregos, egípcios e persas, registaram o seu uso e 

descreveram procedimentos, na China foram escritos livros sobre o tema, que actualmente 

já se encontram em francês, explicando o tão frequente uso de termos nessa mesma língua 

(Mikail & Pedro, 2006). A sua história “confunde-se com a evolução do Homem” (Pinheiro, 

1998, p. 109), o seu valor é facilmente reconhecido por qualquer sociedade ou cultura, a sua 

utilização é constante, aliás, qualquer individuo reage a uma dor aguda localizada, 

massajando a região (Pinheiro, 1998). 

A massagem baseia-se na manipulação dos tecidos moles, de forma sistemática, utilizando 

tradicionalmente apenas as mãos ou complementando com o uso de instrumentos 

apropriados, sempre com objectivo terapêutico (Bromiley, 1991; Haltrecht, 2000; Pinheiro, 

1998). Pode ser realizada utilizando uma variedade de unguentos ou óleos minerais, 

servindo de lubrificantes (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998), contudo em 

determinadas técnicas o seu uso é dispensável ou mesmo prejudicial (Mikail & Pedro, 2006). 

É o caso da fricção transversal profunda em que a presença de atrito é desejada para tornar 

o efeito da massagem mais eficiente. Por vezes recorre-se a substâncias lipo ou 

hidrossolúveis, contendo fármacos, para realizar a massagem, mas o seu uso não deve 

influenciar a forma como a massagem é realizada, apenas funcionam como mais um meio 

de terapia.

Este método, utilizado na Medicina Física e de Reabilitação tanto Humana como Veterinária, 

tem diferentes efeitos e objectivos, consuante as técnicas escolhidas, a sua duração, 

frequência, intensidade, velocidade e direcção. Assim, a massagem pode provocar 

excitação motora se realizada energicamente, com ritmo, durante pouco tempo e 

superficialmente. Terá efeitos de tonificação e de incrementação do metabolismo, se 

realizada também com energia e ritmo, mas durante mais tempo e de forma profunda. Será 

um método relaxante muscular se realizada lentamente, com suavidade e de forma 

progressiva de modo superficial para profundo. Efeitos na circulação sanguínea e linfática 

serão alcançados se a massagem tiver uma direcção longitudinal, centrípeta, se for 

realizada lentamente, passando de técnicas superficiais para profundas. Se o objectivo é a 

diminuição da dor será necessária uma massagem com ritmo mas lenta, possivelmente 

utilizando um ponto fixo e aplicando profundidade crescente (Pinheiro, 1998).

Na Medicina Veterinária esta técnica gradualmente recebeu a atenção dos clínicos e dos 

proprietários que observam os seus resultados e o prazer que o animal sente com a sua 

realização (Bockstahler et al., 2004).
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Os seus efeitos podem ser divididos em subtipos: mecânicos, reflexos, proprioceptivos e 

psicológicos (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998).

 Efeitos mecânicos – Melhoria da circulação sanguínea e linfática (Bockstahler et

al., 2004; Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998) o que possibilita a remoção 

de catabolitos presentes nos tecidos lesados (Bockstahler et al., 2004), a redução de 

edemas (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998), o 

estiramento muscular, a diminuição de tensão e a mobilização de aderências, através de 

técnicas de fricção (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Pinheiro, 1998) e ainda facilita 

o aporte de oxigénio aos tecidos. Assim, além de ser possível melhorar a nutrição muscular 

e o seu subsequente trabalho, reduz-se o nível de dor (Bockstahler et al., 2004). A analgesia 

é também atingida graças à elevação do limiar de excitação dos nociceptores presentes no 

local da massagem, passando a ser necessário um maior grau de dor para que o estímulo 

seja considerado como tal (Pinheiro, 1998). A técnica repetida, suave e sistemática dos 

mecano-receptores proprioceptivos (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998) provoca 

fisiologicamente um efeito de sedação (Mikail & Pedro, 2006), ocorre um “bloqueio medular 

da dor” segundo o “conceito de bloqueio porta; a estimulação cinestésica limita a 

nociceptiva” (Pinheiro, 1998, p.111). A massagem possibilita ainda a libertação de 

endorfinas, o que diminuirá ainda mais a dor e dará ao animal uma sensação de bem-estar 

(Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998).

 Efeitos reflexos – Diferentes receptores, existentes na pele onde é realizada a

massagem, são estimulados e enviam complexos impulsos eléctricos através de fibras 

nervosas aferentes, chegando mensagens de relaxamento e conforto ao cérebro do 

paciente (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998).

 Efeitos proprioceptivos – A estimulação de mecano-receptores, existentes na pele,

músculos, tendões e articulações, permite, através da massagem, o envio de informação 

proprioceptiva, a obtenção de uma melhor noção de posição, movimento e o alcance de 

melhorias na coordenação motora (Pinheiro, 1998).

 Efeitos psicológicos – A realização da massagem cria laços de confiança e afecto

entre o clínico e o paciente, aproxima os proprietários dos seus animais, permite a este, um 

relaxamento não só físico mas também mental, contribuindo para o seu processo de cura e 

para a sua relação com o Homem (Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998).

As suas principais indicações derivam dos efeitos descritos, estando como objectivo 

primário a eliminação da dor e consequente contracção muscular, que exacerba ainda mais 

a dor pré-existente (Bockstahler et al., 2004). A importância da massagem no processo de 

cura compete com o seu valor preventivo, reeducador e facilitador do uso de outras terapias 

cinesiológicas como a mobilização articular e o desenvolvimento muscular (Pinheiro, 1998). 

Podemos recorrer à massagem em situações como prevenção ou recuperação de lesões 
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em atletas antes e após desporto; em patologia medular ou articular com secundários 

défices de função e aumento de tensão muscular; em pacientes com paralisias e parésias, 

por incrementar a tonicidade muscular e favorecer a sensibilidade sensorial e finalmente, em 

casos de estase circulatória, formação de edemas e adesões fibróticas prejudiciais 

(Bockstahler et al., 2004). As contra-indicações deste método reduzem-se a casos em que a 

área a massajar se apresenta inflamada e/ou infectada (Bockstahler et al., 2004; Haltrecht, 

2000; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998; Shumway, 2007), na presença de fracturas (7), 

doenças dermatológicas como presença de dermatofitos (Shumway, 2007), tumores (risco 

de disseminação) (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998; Shumway, 

2007), distúrbios circulatórios, febre ou insuficiências cardíacas descompensadas 

(Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998; Shumway, 2007). 

Para a realização das variadas técnicas que serão descritas adiante, é necessário que a 

sala onde decorre a terapia seja silenciosa e aquecida, a superfície onde colocamos o 

animal deve ser macia para que este permaneça confortável e atinja o melhor relaxamento 

possível (Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998). O próprio clínico também deve estar 

numa boa posição, permitindo a realização dos movimentos correctos e transmitindo 

serenidade ao paciente. É importante iniciar o tratamento realizando pequenas carícias no 

sentido do crescimento dos pêlos e à medida que vamos ganhando a sua confiança e 

tranquilidade, vamos aumentando a pressão manual e preparando o paciente para a 

massagem futura. Sempre que possível deve ser aplicado calor no local, antes e após 

massagem e o animal deve permanecer cerca de 10 minutos a descansar no fim do 

tratamento.  

Existe uma panóplia de técnicas de massagem possíveis de aplicar em Medicina 

Veterinária, contudo serão apenas descritas as que demonstraram ser mais efectivas e mais 

facilmente exequíveis na área.

1. “Effleurage” ou Deslizamento Superficial

Esta técnica é frequentemente realizada com o animal em estação, de forma a iniciar o 

contacto com o paciente (Bockstahler et al., 2004) e baseia-se em percorrer a área corporal 

de forma superficial e suave, com movimentos preferencialmente no sentido crânio-caudal 

(Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006). As mãos devem permanecer abertas, os 

movimentos devem ser lentos e realizados de forma a manter sempre o contacto, por 

exemplo, antes de terminar o movimento no membro iniciar com a outra mão a massagem 

pelo pescoço. O dorso deve ser manipulado com as duas mãos, não esquecendo a 

massagem do toráx e abdómen (Bockstahler et al., 2004). Posteriormente, aumentando a 

pressão e direccionando correctamente os movimentos podemos melhorar a circulação 

sanguínea e linfática (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). Esta 
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técnica é ainda utilizada entre massagens profundas e no final de todas elas com o objectivo 

de relaxamento (Bockstahler et al., 2004).

Figura nº 3 - Técnica de Deslizamento Figura nº 4 - Técnica de Deslizamento

Superficial ao Longo da Coluna Superficial nos Membros Posteriores

2. “Petrissage” ou Amassamento

 Pode ser realizada a diferentes profundidades e com uma progressão lenta ou rápida 

(Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998). Superficialmente, pretendendo-se diminuir o tónus 

muscular, realiza-se uma prega de pele e percorre-se a região utilizando as duas mãos. A 

direcção deve ser realizada no sentido das fibras musculares (podendo contudo adoptar-se 

posições perpendiculares ou em diagonal) mas sempre mediante o local da lesão, assim, se 

o problema residir no dorso, inicia-se a massagem na cauda e evolui-se para o pescoço, se 

pelo contrario a lesão residir nos membros, o sentido deve ser da região distal para a 

proximal . O amassamento em profundidade é realizado de forma semelhante, contudo, em 

vez de ser apenas manobrada uma prega de pele, cada grupo de músculos é manipulado 

entre o polegar e os restantes dedos. Desta forma, será realizada uma acção mecânica a 

nível muscular, aumentando o seu tónus, podendo gerar dor (Bockstahler et al., 2004). Se 

realizarmos estes procedimentos de forma lenta será favorecido o relaxamento, a sedação e 

a circulação de sangue e linfa. Se pelo contrário os movimentos forem mais rápidos 

favoreceremos a tonificação e diminuiremos as adesões fibróticas existentes (Pinheiro, 

1998; Shumway, 2007). Após a realização de técnicas profundas é conveniente realizar 

sempre manobras mais superficiais tais como o “effleurage”, percussão ou sacudir a região. 

Se por um lado é necessário realizar relaxamento é também muito importante a terapia 

superficial para facilitar a circulação e drenagem dos líquidos e toxinas mobilizadas durante 

as técnicas compressivas (Mikail & Pedro, 2006).

Figura nº 5 - Amassamento do Membro Posterior 
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3. Fricção

Esta técnica pode ser realizada de forma superficial ou profunda, em áreas restritas ou de 

grande dimensão (Bockstahler et al., 2004; Shumway, 2007). São utilizadas as pontas dos 

dedos ou o punho realizando movimentos circulares (Bockstahler et al., 2004; Mikail & 

Pedro, 2006) ou movimentos no sentido das fibras musculares de trás para a frente 

(Bockstahler et al., 2004) com aumento progressivo da pressão (Mikail & Pedro, 2006). A 

utilização de fricção profunda com direcção transversal está indicada em situações sub-

agudas ou crónicas, em que existem focos de fibrose nos músculos, tendões, ligamentos, 

cápsulas articulares e ossos (Pinheiro, 1998; Shumway, 2007), regiões com redução de 

mobilidade (Mikail & Pedro, 2006) e pontos localizados de dor, já que por provocar uma 

hiperémia local, promove a libertação de opióides endógenos. Está assim contra-indicada 

em situações agudas, inflamatórias e/ou infecciosas ou em regiões com deposições de 

cálcio (Pinheiro, 1998). 

Figura nº 6 - Fricção com as duas mãos 

4. Percussão

O tipo de percussão pode variar consoante a posição em que o clínico coloca as suas mãos. 

É possível realizar os movimentos com a região palmar em concha, a zona cubital ou 

apenas com os dedos, desde que seja a um ritmo regular (Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 

1998).

Figura nº 7 - Percussão utilizando a região Figura nº 8 - Percussão utilizando a 

palmar a zona cubital 



Medicina Física de Reabilitação em Animais de Companhia e sua Aplicação a Três Casos Clínicos

23

A intensidade e força aplicadas devem ser definidas mediante o grupo de músculos sob 

tratamento (Bockstahler et al., 2004). Este método é utilizado maioritariamente para atingir 

relaxamento muscular entre massagens profundas, contudo é também indicado na presença 

de secreções pulmonares, percutindo o tórax do paciente e facilitando a excreção das 

mesmas (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006). 

5. Sacudir 

Técnica realizada superficialmente a um grupo localizado de músculos ou a todo o membro, 

com o objectivo de os relaxar. Realizada entre massagens mais profundas ou no fim de 

todas elas (Bockstahler et al., 2004).

6. Compressão de pontos gatilho

Este método está relacionado com princípios de acupunctura, não sendo necessariamente

iguais, todos os pontos e suas aplicações. Utilizando pressão manual, laser ou impulsos 

eléctricos sobre pontos definidos como pontos gatilho, ocorre redução da dor e melhoria do 

bem-estar animal (Mikail & Pedro, 2006). É uma técnica que geralmente se associa ao 

amassamento, permitindo actuar sobre um maior grupo de músculos, não sendo contudo 

aconselhada em animais pequenos e após cirurgia (Shumway, 2007).

b) Cinesioterapia

Método não invasivo, que tal como o nome indica, exacerba o valor e utiliza o movimento 

como meio de terapia (Mikail & Pedro, 2006). É realizada tanto em situações crónicas como 

pós-cirúrgicas, demonstrando-se bastante efectiva na reabilitação de pacientes com 

patologia neurológica e músculo-esquelética (Bockstahler et al., 2004). Os principais 

objectivos da cinesioterapia são aumentar o uso de determinado membro, diminuindo o grau 

de claudicação do animal, fortalecer e aumentar a massa muscular, melhorar a amplitude de 

movimentos, a flexibilidade, agilidade e propriocepção, sem presença de dor (Bockstahler et 

al., 2004; Saunders, 2007). Na Medicina Humana já foram realizados diversos estudos que 

comprovam a importância e capacidade da terapia manual no tratamento de lesões 

medulares e articulares e o baixo risco que existe na sua aplicação (Saunders, Walker & 

Levine, 2005). Segundo algumas investigações mais recentes, o movimento funcional e 

adequado, é necessário para a manutenção das características estruturais do colagéneo 

(pode perder de forma gradual, no caso de imobilização, água e glicosaminoglicanos), do 

músculo (perda de elasticidade pela diminuição da quantidade de sarcómeros) e dos ossos 

e articulações (ocorre retracção capsular e fibrose) (Pinheiro, 1998; Saunders et al., 2005). 

Outros estudos em Medicina Humana, revelam que uma imobilização de três dias é 

suficiente para causar défices musculares durante semanas e que apenas voltar a andar 

não basta para recuperar a força muscular inicial, é necessário realizar determinados 

exercícios terapêuticos (Saunders, 2007). A cinesioterapia deve fazer parte de qualquer 
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plano de reabilitação. Abrange movimentos passivos, assistidos e activos (Bockstahler et al., 

2004; Mikail & Pedro, 2006), que devem ser escolhidos mediante cada caso (patologia, 

idade, objectivos esperados, recursos disponíveis), realizados de forma diversificada e 

imaginativa, não caindo em rotina e nunca devem provocar dor ou medo. Algum grau de 

inflamação e dor pode surgir após a realização dos exercícios, assim preventivamente é 

aconselhado o uso de crioterapia após a actividade terapêutica. Se a dor permanecer mais 

de duas horas reflecte uma condição anormal e a metodologia deve ser corrigida (Saunders, 

2007). O paciente deve ainda ser avaliado periodicamente de forma a perceber quais os 

exercícios mais benéficos, quais os que já não estão adaptados à sua evolução e o plano 

deve ser modificado progressivamente, aumentando sempre o nível de actividade consoante 

a prestação do animal (Bockstahler et al., 2004). 

1. Exercícios Passivos

Estes exercícios são realizados através de métodos de alongamento, flexão reflexa, 

movimentos de bicicleta e amplitude de movimento passivo, com o objectivo de manter ou 

melhorar o movimento articular, a flexibilidade e a função neuromuscular, sendo bastante 

benéficos em animais que sofreram traumas músculo-esqueléticos graves ou que possuem 

hérnias discais. Tal como o nome indica, o animal não participa activamente no processo 

(Bockstahler et al., 2004). É então necessário que o clínico conheça bem a anatomia, 

fisiologia e biomecânica, movimentando o membro de forma correcta, natural, evitando 

prejudicar o paciente (Saunders et al., 2005). Através dos exercícios de alongamento 

procura-se um aumento do comprimento muscular e da sua flexibilidade exercendo algum 

grau de força no membro do animal, sem que este participe na acção. Os movimentos 

devem ser realizados preferencialmente após a aplicação de calor local, ultrasons ou 

massagem (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Saunders et al., 2005), já que segundo 

Dantas, o calor permite inibir os neurónios motores gama, conduzindo a um aumento da 

flexibilidade e relaxamento muscular (Mikail & Pedro, 2006). A velocidade deve ser 

preferencialmente lenta e progressiva o que possibilita uma maior amplitude dos 

movimentos, facto descrito por Beaulieu em 1980 e que se sabe hoje estar relacionado com 

o trabalho do “fuso muscular e do órgão tendinoso de Golgi” (Mikail & Pedro, 2006, p.51). O 

alongamento é realizado suavemente flectindo o membro até ao ponto em que é sentida 

restrição de movimento por sinais transmitidos pelo paciente (olhar para o membro e/ou 

tentar retirá-lo) ou pela própria sensação transmitida na manipulação das estruturas 

músculo-esqueléticas. A posição é mantida e o alongamento realizado por 30 a 90 

segundos sem que o animal vocalize ou tente morder. De seguida gentilmente passamos a 

uma posição de extensão, seguindo os mesmos critérios que na flexão mas conscientes de
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que a extensão normalmente é mais desconfortável para o paciente que a flexão. Podem 

ser também realizados movimentos de adução, abdução e rotação. 

Figura nº 9 - Alongamentos realizados a               Figura nº 10 - Alongamentos realizados a  

um cavalo (Adaptado de Mikail & Pedro, 2006)      um cão

O reflexo de flexão, por pinçamento dos dígitos, pode ser realizado principalmente mediante 

casos de défices neurológicos. O animal responde reflexamente e através da pressão e 

resistência aplicada pelo clínico, conquista-se a contracção e o aumento da tonicidade dos 

músculos desse membro.

Figura nº 11 - Indução do Reflexo de Flexão 

Os movimentos de bicicleta podem ser realizados com o paciente em estação ou decúbito, 

complementarmente a exercícios de amplitude de movimento ou em pacientes neurológicos, 

com objectivo de melhorar a postura, a quantidade e a qualidade de mobilidade articular. 

Assim, o clínico move suavemente o membro, de forma circular, garantindo que todas as 

articulações sofrem uma efectiva flexão e extensão.

Figura nº 12 - Movimentos de Bicicleta 
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A amplitude de movimento (ROM) permite ao animal realizar flexão, extensão, adução e 

abdução dos membros, dentro do limite que para ele é confortável (Bockstahler et al., 2004) 

sendo capaz de evitar esse mesmo movimento se assim o desejar (Saunders et al., 2005). 

Esta técnica é bastante importante em pacientes jovens ou submetidos a cirurgias por 

ruptura do ligamento cruzado anterior e fracturas de cotovelo e fémur. O método é 

semelhante ao realizado nos exercícios de alongamento, contudo neste caso todas as 

articulações do membro devem ser trabalhadas, a transição entre posições, por exemplo 

entre a flexão e extensão, é mais rápida e a quantidade de movimentos realizados por série, 

é superior (Bockstahler et al., 2004). 

Um fisioterapeuta australiano, Maitland, criou um escala com os graus de manipulação 

possíveis, que já com algumas alterações nos permite escolher qual a manipulação certa 

para o nosso paciente (Edge-Hughes, 2007; Saunders et al., 2005).

Figura nº13- Escala de Mobilização de Maintland (Adaptado de Edge-Hughes, 2007)

Grau 1- Movimento realizado leve e gentilmente com baixas amplitudes. Usado quando qualquer 
ligeiro movimento passivo povoca dor e espasmo muscular; Grau 2- Amplitude realizada mais 
efectivamente em regiões não dolorosas do movimento articular; Grau 3- Grande amplitude de 
movimento e realizada até ao seu limite; Grau 4- Pequena amplitude, realizada com a articulação 
com mínima extensão, usada apenas quando não existe espasmo muscular e apenas uma dor muito 
ligeira; Grau 5- Extensão do grau 4 movimentando a articulação com pequena amplitude mas com 
alta velocidade (Adaptado de Edge-Hughes, 2007).

Para a realização correcta deste exercício e para a escolha do grau de amplitude de 

movimento a exercer, é também importante perceber qual a natureza da incapacidade de 

amplitude do membro, isto é, se deriva primariamente da presença de dor ou de uma 

disfunção articular. Assim, se a dor estiver presente antes do movimento do membro atingir 

a fase de resistência sentida pelo clínico, a dor é o problema primário e é necessário realizar 

em primeiro lugar um protocolo de maneio de dor de forma a aumentar a amplitude de 

movimentos, optando por manipulações de grau I e II (Saunders et al., 2005) e por 

aplicações de frio (Steiss & Levine, 2005). Se pelo contrário a dor só surge após o limite de 

movimento ser atingido, o problema primário reflecte-se como uma patologia na articulação
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em questão, sendo necessário técnicas de mobilização mais vigorosas, grau III e IV 

(Saunders et al., 2005) e aplicações de calor (Steiss & Levine, 2005).

Podemos ainda verificar que se a dor for sentida e a amplitude diminuída, enquanto o 

movimento é realizado numa direcção e na direcção oposta, a lesão afecta tecidos 

contrácteis, como os músculos e tendões. Se pelo contrário, a dor for sentida e o movimento 

for restrito apenas numa direcção, os tecidos envolvidos são os não contrácteis (Saunders

et al., 2005). 

2. Exercícios Assistidos

Neste tipo de exercícios, o animal participa activamente nos movimentos, mas o clínico 

auxilia a sua realização. São assim utilizados em pacientes que já conseguem suportar 

parte do seu peso, principalmente casos em que existem défices neurológicos e/ou lesões 

pélvicas bilaterais. Esta prática permite criar maior resistência, força, melhorar o índice 

proprioceptivo e neuromuscular (Bockstahler et al., 2004). A conquista de estabilidade na 

realização de determinadas funções, implica trabalhar o sistema biomecânico, motor e 

sensorial em conjunto, para tal é necessário realizar exercícios que correspondam a 

situações quotidianas da vida do paciente (Saunders, 2007).

É possível realizar actividades como manter o animal em estação auxiliando-o através de 

uma toalha colocada por baixo do seu tronco. A força realizada pelo clínico deve ir 

decrescendo ao longo da sessão e da continuidade do tratamento, sinalizando o aumento 

da quantidade de peso suportada pelo animal (Bockstahler et al., 2004). Já sendo o animal 

capaz de se manter em estação, evolui-se no plano terapêutico, em busca não só do 

aumento da deposição de peso mas também do desenvolvimento proprioceptivo e do uso 

muscular. Para tal, realiza-se a técnica anterior mas o clínico propicia ainda o desequilíbrio 

no animal através de pressão manual lateral, obrigando-o a reajustar posições e ganhar 

propriocepção. Podem ser ainda introduzidos no protocolo exercícios em tábuas instáveis, 

onde o paciente é colocado em estação e o terapeuta providencia movimentos oscilatórios 

encorajando o animal a mover a cabeça em todas as direcções (Bockstahler et al., 2004; 

Saunders, 2007) São também descritos exercícios utilizando bolas, onde o animal é 

colocado em estação sobre elas, ou apenas apoiado pelos membros anteriores ou 

posteriores movimentando-se para trás, para a frente e lateralmente (Bockstahler et al., 

2004). Estes são deveras importantes em pacientes neurológicos, pós cirúrgicos, com 

displasia da anca ou cotovelo, com artrites, patologia lombosagrada e animais de desporto 

(Saunders, 2007).
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Figura nº 14 - Auxilio do paciente por Figura nº 15 - Paciente em estação

meio de uma toalha, procurando que sendo provocado o desequilíbrio por

este mantenha a posição de estação pressão manual 

Figura nº 16 -  Exercício Assistido       Figura nº 17 - Exercícios em Tábuas 

utilizando uma bola terapêutica      Instáveis (Adaptado de Levine & Millis, 2006)

3.Exercícios Activos

Existem diversas técnicas descritas e muitas mais possibilidades de exercícios activos 

podem ser realizadas, bastando que o terapeuta tenha criatividade e progrida na reabilitação

do paciente visando sempre atingir os objectivos definidos sem causar mal (Saunders, 

2007). A utilização destes exercícios reduz o risco de agressão dos tecidos, já que o animal 

os realiza voluntariamente e mediante as suas limitações (Pinheiro, 1998).

A simples realização de passeios à trela é mais importante do que pode parecer 

(Bockstahler et al., 2004; Saunders, 2007). Devem ser realizados inicialmente durante cinco 

minutos, três vezes diárias e lentamente, o que favorece o suporte de peso em todos os 

membros. Durante o passeio é vantajoso desequilibrar o animal lateralmente obrigando-o a 

utilizar determinado membro ou colocar por exemplo uma tampa de uma garrafa de plástico 

na extremidade do membro contralateral ao que o animal não apoia, criando desconforto e 

encorajando o uso do membro afectado (Bockstahler et al., 2004). Fazê-lo percorrer troços 

inclinados é importante na recuperação de cirurgias por ruptura do ligamento cruzado cranial 

e em animais com displasia da anca (Saunders, 2007) e caminhar em pisos com superfícies 

diferentes (pisos moles vs duros, relva vs cimento) terá efeitos proprioceptivos (Bockstahler
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 et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; Saunders, 2007). Se possível, a utilização de passadeira 

tem vantagens, já que possibilita adaptar a velocidade, duração e inclinação do piso ao 

paciente (Bockstahler et al., 2004; Saunders, 2007) e o facto deste se mover, encoraja o uso 

do membro lesionado.

A realização de movimentos como subir e descer escadas pode ser iniciado quando o 

animal já apresenta pequeno grau de claudicação, sendo necessário iniciar com poucos e 

pequenos degraus e progredir lentamente, evitando que o animal os suba aos saltos, sem 

apoiar o membro em causa. Este exercício é vantajoso para criar força muscular 

principalmente nos membros posteriores (Bockstahler et al., 2004).

Repetir movimentos como sentar e levantar, aumenta a capacidade de amplitude de 

movimento e força nos posteriores (Saunders, 2007), fortalecendo os glúteos, extensores do 

joelho e a bacia, são principalmente usados em animais com displasia da anca e afecções

nos membros posteriores (Bockstahler et al., 2004; Saunders, 2007). Repetir movimentos 

como dar a pata, fortalece os músculos dos membros anteriores. Dançar ou realizar 

“carrinho de mão” é uma possibilidade com objectivos de aumentar o uso e força nos 

membros posteriores e anteriores, respectivamente, trabalhando também a propriocepção 

necessária para que se mantenham de pé e consigam andar. Exercícios como ultrapassar 

obstáculos, através do uso de cavaletes, encoraja o uso dos membros e aumenta a sua 

amplitude de movimentos. A distância entre as barras deve ser inicialmente a mesma, a sua 

progressiva variação irá beneficiar o desenvolvimento proprioceptivo. A altura das mesmas, 

deverá ser aumentada aos poucos, conferindo maior dificuldade no exercício melhorando o 

grau de amplitude articular. A colocação de barras laterais favorecerá principalmente o 

reaver da capacidade de realizar movimentos laterais da coluna, estimula a propriocepção e 

o uso dos membros. Para aumentar a massa e força muscular é possível recorrer ao uso de 

pesos, escolhidos mediante o caso e colocando-os mais distalmente no membro consoante 

o grau de progressão do animal (Bockstahler et al., 2004).

Figuranº18- Exercícios de dança Figura nº19- Exercícios de carrinho de mão
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Figura nº20- Exercício com cavaletes       Figura nº 21- Pista de passeios com

                    diferentes tipos de solo para treino Proprioceptivo

               (Adaptado de Mikail & Pedro, 2006)  

                                                                                                                                                           

c) Terapia aquática

A aplicação da água como meio de reabilitação física, apresenta diferentes modalidades 

possíveis, mas para o seu correcto uso e máximo aproveitamento, é necessário 

compreender quais as propriedades específicas da água que permitem tão vasto leque de 

metodologias. Como todos sabemos, a água apresenta uma densidade relativa de 1, sendo 

a densidade dos outros corpos descrita, comparativamente à sua. Assim, a gordura possui 

0,8 de densidade, sendo menor que a da água, irá flutuar, tal como animais obesos, já o 

tecido ósseo tem densidade de 2, afundando dentro de água (Bockstahler et al., 2004; Mikail 

& Pedro, 2006). A capacidade de flutuação de um objecto, segundo Arquimedes, é igual ao 

peso do liquido movimentado por esse mesmo objecto quando imerso. Desta forma, um 

corpo dentro de água suporta menor peso que em terra, assim os movimentos dos membros 

são facilitados pelo suporte hídrico e o animal realiza-os mais confortavelmente (Bockstahler

et al., 2004). Se os movimentos forem realizados contrários à força da flutuação, por 

exemplo para baixo, surgem diferentes graus de resistência, o que fortalece de forma 

gradual e sem dor a massa muscular (Mikail & Pedro, 2006). Esta diminuição de peso irá 

variar ainda com a quantidade de água existente ou o grau de imersão do animal, sendo 

que, quanto maior, menor será o peso do animal (Bockstahler et al., 2004). A pressão 

hidrostática também é um parâmetro importante de avaliar já que, é exercida sobre toda a 

superfície do corpo submerso na água, o que durante a fase inspiratória, criando resistência 

ao movimento do tórax, pode ser contra-indicado em pacientes com problemas cardíacos ou 

respiratórios. Esta pressão por outro lado, confere também algum grau de apoio e 

sustentação ao animal, auxiliando o seu movimento (Mikail & Pedro, 2006) e pode ainda 

reduzir edemas por melhorar a circulação sanguínea e linfática. Outra noção importante de 
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reter é que existe uma maior e mais forte ligação entre as moléculas de água na superfície 

da mesma relativamente à profundidade, tornando a terapia dentro de água mais fácil que a 

realizada à sua superfície (Bockstahler et al., 2004). 

A água pode ser utilizada a diferentes temperaturas, realizando simultaneamente 

termoterapia (referida adiante); com adição de solutos, aumentando a sua osmolaridade o 

que facilitará a drenagem dos tecidos e exsudação de feridas (em hidroginástica equina são 

muitas vezes adicionados 20g de NaCl/l e 30g de MgS/l) ou ainda, conferindo maior 

percentagem de oxigénio à água de forma a favorecer a cicatrização. Este incremento de 

oxigénio pode ser conseguido diminuído a temperatura da água (normalmente é de 2,4ppm, 

se tempertura diminuir para 2ºC, eleva-se para 8 a 11 ppm) ou realizando turbulência na 

água, o que irá conferir maior dissolução molecular e consequente aumento de oxigénio 

disponível (Mikail & Pedro, 2006). A turbulência (alcançada através da utilização de jactos 

de água) apresenta ainda outras vantagens como a realização de massagem ou o aumento 

da resistência ao movimento, tornando o exercício mais difícil (Levine & Millis, 2006; Mikail & 

Pedro, 2006; Molyneux, 2003).

Este tipo de terapia está indicada principalmente em patologia neurológica, no pós cirúrgico 

de pacientes ortopédicos, com fracturas, ruptura do ligamento cruzado anterior e displasia 

da anca. Favorável ainda em casos de osteoartrite, espondilose e fraqueza muscular 

(Bockstahler et al., 2004; Molyneux, 2003). Apesar de ser uma terapia excelente, existem 

casos em que está contra-indicada ou muitos cuidados devem ser tomados no seu uso. 

Animais com problemas cardíacos ou respiratórios ou com medo de água, não devem 

realizar terapia aquática, assim como casos de presença de infecções na pele, feridas 

abertas, hemorragias e presença de incontinência urinária ou fecal (Bockstahler et al., 2004; 

Mikail & Pedro, 2006; Molyneux, 2003).

Várias modalidades podem ser realizadas:

1. Imersão Total

Neste tipo de exercício o animal é colocado inteiramente dentro de água, por exemplo numa 

piscina, sem apoio do solo (Mikail & Pedro, 2006). Os movimentos devem ser realizados 

lentamente, não podendo o animal estar em stress ou excitado (Bockstahler et al., 2004). 

Sendo os movimentos aquáticos bastante diferentes dos realizados com apoio do solo (a 

extensão do joelho, por exemplo, é menor) (Bockstahler & Mai, 2006), contudo não devem 

ser descurados. Permitem uma contracção muscular coordenada e normalmente uma maior 

flexão e amplitude articular do joelho bastante benéficas (Bockstahler et al., 2004; 

Bockstahler & Mai, 2006). A natação é ainda importante na melhoria das capacidades 

cárdio-respiratórias, na circulação sanguínea e linfática (Mikail & Pedro, 2006). 
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2. Imersão Parcial

A imersão pode ser realizada numa piscina ou tanque, permitindo ao animal apoiar os 

membros no solo. Esta terapia é indicada em animais obesos, para perda e manutenção de 

peso, quando é necessário conquistar massa e força muscular, melhor amplitude de 

movimento, coordenação e equilíbrio. Levine et al., 2005 investigou e já descreveu, qual o 

peso do corpo suportado pelo animal consoante o nível da água a que este é submetido. 

Não só é alterado o grau de esforço realizado pelo paciente como também faz variar a 

amplitude de movimento de determinadas articulações em comparação com outras, 

permitindo optar pelo melhor procedimento para cada animal (Bockstahler et al., 2004; Mikail 

& Pedro, 2006).

Figira nº 22 - Imersão total Figura nº23 - Imersão Parcial

(Adaptado de Mikail & Pedro, 2006). (Adaptado de Mikail & Pedro, 2006).

Figura nº 24 - Distribuição de peso do animal mediante a quantidade de água em que é 

imergido (Adaptado de Levine & Millis, 2006)

Figura nº 25 - Amplitude de Movimento do Membro Anterior (Adaptado de Levine & Millis, 

2006)

Extensão Extensão      Flexão      Flexão Mínima
Máxima do Máxima do      Máxima do do Carpo e do Cotovelo
Ombro              Cotovelo e Carpo   Ombro, Carpo e Cotovelo
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Figura nº 26 - Amplitude de Movimento do Membro Posterior (Adaptado de Levine & Millis, 

2006)

3. Passadeira dentro de água

Para a realização de exercícios dentro de água, a passadeira revela-se o aparelho mais 

importante, permitindo adaptar a cada paciente as condições mais favoráveis, 

desenvolvendo a sua força muscular, melhorando a amplitude de movimentos e 

fortalecendo o sistema cárdio-respiratório. Contudo, para a sua utilização são necessários 

alguns cuidados, tais como colocá-la num espaço amplo, onde o animal possa ser 

observado tanto de frente como pelos lados, com bom sistema de drenagem e o material 

circundante deve ser preferencialmente impermeável. A passadeira deve ser inspeccionada 

regularmente, assim como a limpeza da água e a funcionalidade do termostato. Ainda como 

métodos de segurança, este aparelho deve permitir ao paciente um fácil acesso e possuir 

um sistema de suporte do animal por meio de alças ou correntes imprescindível quando este 

não se consegue manter em estação sozinho. A utilização de coletes salva-vidas também é 

recomendada, facilitando a manipulação e um suporte extra para o animal, não facilitando 

de qualquer forma a natação (Molyneux, 2003). A altura da passadeira e a sua velocidade 

devem poder ser ajustadas e idealmente também a sua inclinação, permitindo a execução 

de diferentes exercícios com variados graus de dificuldade. A colocação do animal a andar 

na passadeira deve ser realizada gradualmente em tempo e intensidade sendo a frequência 

recomendada de 2 ou 3 vezes por semana. Nunca esquecer a realização de massagens, 

alongamentos e passeios em terra (quando possível), antes de iniciar a terapia, sendo 

também importante andar lentamente no fim da mesma e permitir ao paciente um descanso 

de pelo menos dez minutos. Exercícios como se manter em estação dentro de água, podem 

parecer fáceis e demasiado simples, mas são verdadeiramente importantes em pacientes 

neurológicos (mielopatia degenerativa, mielopatia por embolismo fibrocartilagíneo, no pós-

cirúrgico de hérnias discais), os quais, devido às características específicas da água, 

ganham alguma estabilidade e podem trabalhar para alcançar coordenação e força 

muscular. Se os animais já conseguirem manter-se em estação por si, é possível a 

realização de movimentos como de bicicleta, melhorando os níveis proprioceptivos, a 

Extensão Flexão Máxima da      Flexão Mínima da
Máxima do Anca, Joelho e Curvilhão    Anca, Joelho e Curvilhão
Joelho
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amplitude de movimento e a postura de locomoção. Este tipo de exercício pode ser 

dificultado colocando pesos no animal, provocando desequilíbrios no mesmo, por pressão 

manual ou provocando turbulência na água, o que exercitará a musculatura e melhorará a 

propriocepção e coordenação. A passadeira aquática permite ainda, andar a velocidades, 

inclinações e em alturas de água diferentes, mediante a condição do animal e a sua 

progressão (Bockstahler et al., 2004).

Figura nº 27 - Passadeira aquática Figura nº 28 - Colete  salva vidas

(Adaptado de Bockstahler et al., 2004) (Adaptado de Levine & Millis)

d) Termoterapia

Esta terapia recorre à aplicação de calor ou frio como meio terapêutico (Bockstahler et al., 

2004; Bromiley,1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). A variação de temperatura 

alcançada varia mediante o método utilizado, o tecido sobre o qual agimos e a duração da 

exposição. Numa situação ideal, quando o calor é requerido, este deve atingir os 43-45oC, 

ultrapassar os 50oC ou descer a menos de 13oC pode provocar lesões inflamatórias, 

inactivação de enzimas, dor e necrose dos tecidos (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). A 

importância da termoterapia deriva do facto de as alterações na temperatura despoletarem 

fenómenos enzimáticos, alterações circulatórias e de permeabilidade, efeitos a nível 

metabólico, alterações nas características tecidulares (grau de elasticidade e viscosidade) e 

de condução nervosa (Pinheiro, 1998).

 Aplicação de Calor

Se o aumento da temperatura dos tecidos for alcançado até 1 a 3 cm da superfície, 

realizamos uma terapia profunda, atingida por meio de ultrasons e que será descrita adiante. 

Se pelo contrário atingimos apenas 1 a 11mm de tecido, trabalhamos na terapia superficial 

mediante a aplicação de compressas, toalhas, botijas com água quente, parafina, 

hidroterapia e infravermelhos, aplicados durante 15 a 20 minutos, de frequência e grau de 

temperatura variável mediante o caso (Bockstahler et al., 2004; Bromiley,1991; Mikail & 

Pedro, 2006; Steiss & Levine, 2005). O calor surge de forma suave e progressiva mas 

durante pouco tempo, tendo como aplicações: a diminuição da dor, por “bloqueio da via 
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medular (priorização da via rápida)” (Pinheiro, 1998, p.36), alteração do limiar de 

excitabilidade nociceptiva (Bockstahler et al., 2004) e através da libertação de endorfinas 

(Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998); uma melhor preparação e facilidade de execução de 

exercícios subsequentes, devido ao alcance de uma maior flexibilidade dos tecidos e 

diminuição da tensão (Bockstahler et al., 2004; Bockstahler & Mai, 2006; Pinheiro, 1998); a 

remoção de catabolitos e exsudados e o aporte de nutrientes e anticorpos aos tecidos 

graças à vasodilatação estabelecida (Bromiley,1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). 

O calor superficial é indicado em patologia músculo-esquelética, como artrite crónica e 

espondiloses, em que a amplitude de movimento está diminuída (Steiss & Levine, 2005) e 

antes da realização de massagem e de estimulação muscular eléctrica (Bockstahler et al., 

2004). Este tipo de terapia deve ser evitada em situações como feridas, hematomas, 

inflamação local aguda, tumores, pacientes com fotossensibilidade ou alterações 

circulatórias graves (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; Steiss & Levine, 2005).

Figuranº 29 - Aplicação de infravermelhos  (Adaptado de Bockstahler et al., 2004)

 Aplicação de Frio (Crioterapia)

A aplicação de frio tem efeitos fisiológicos contrários à aplicação de calor, contudo ambos 

permitem diminuir a dor e o grau de espasmo muscular (Steiss & Levine, 2005). Os efeitos 

da sua utilização, são diferentes consoante a região corporal, o tipo de meio aplicado 

(compressas e toalhas frias, saco de gelo, imersão em água fria) e a duração da exposição 

(Pinheiro, 1998). Está descrito que a sua aplicação por meio de imersão nos membros dos 

cavalos apresenta benefícios relativamente aos sacos de gelo comerciais (Petrov, 

MacDonald, Tesch, & Van Hoogmoed, 2003). O arrefecimento surge progressiva e mais 

profundamente que o calor e perdura algum tempo localmente, já que a vasoconstrição 

decorrente, impede a passagem do frio a estruturas mais profundas e a gordura subcutânea 

impede a entrada de calor pela superfície (Pinheiro, 1998; Steiss & Levine, 2005). Em 

termos gerais, induz vasoconstrição, atenuando os sinais do processo inflamatório 

(exudação, edema, dor, hipertermia, hiperémia); diminui o metabolismo local, 

disponibilizando energia; diminui a dor, muito por alterar a condução dos impulsos nervosos, 

reduzindo a tensão e o espasmo muscular (Bockstahler et al., 2004; Bockstahler & Mai, 

2006; Bromiley,1991; Mikail & Pedro, 2006; Petrov et al., 2003; Pinheiro, 1998). Segundo
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alguns autores, se aplicado durante tempo prolongado, provocará hiperémia e vasodilatação 

subsequentes, a chamada “Hunting response”, favorável pelas razões descritas 

anteriormente mas possivelmente prejudicial por poder agravar os sinais de inflamação 

(Bromiley,1991; Mikail & Pedro, 2006; Petrov et al., 2003; Pinheiro, 1998), contudo outros 

autores negam tal acontecimento, afirmando que de facto a dilatação dos vasos aumenta 

após remoção do gelo, mas permanece inferior à inicial (pré crioterapia) explicando ainda 

que a ruborização da pele se deve “a uma reacção do sistema nervoso autónomo 

(simpático)” e à “alta taxa de oxigenação no sistema venoso cutâneo” (Mikail & Pedro, 2006, 

p.70). Assim, a sua aplicação é indicada em situações agudas (primeiras 24 a 72 horas após 

lesão) (Steiss & Levine, 2005), na presença de dor e inflamação, queimaduras (Bockstahler

et al., 2004; Steiss & Levine, 2005) trauma, artrites, tendinites, miosites e após exercício, 

durante períodos variáveis, geralmente entre os 15 e 25 minutos (Bockstahler et al., 2004; 

Shumway, 2007). Contudo o tempo de actuação varia mediante a estrutura e o animal em 

tratamento, nos cavalos são relatados períodos de exposição até 45 minutos, revelando um 

estudo que um cavalo com lesão do tendão flexor digital superficial foi submetido a 

tratamento com frio durante uma hora com resultados positivos e sem sinais de qualquer 

tipo de dano celular. A temperatura desejada também apresenta controvérsias, reportada 

por uns como sendo 15º C a temperatura mínima limite, podendo abaixo desta ocorrer lesão 

nos tecidos, outros estudos revelam valores muito inferiores até mesmo alcançando sem 

riscos temperaturas negativas. De facto a criocirurgia é realizada de -20ºC a -30ºC, 

demonstrando só a partir dessa temperatura surgir morte celular. São então precisos mais 

estudos acerca do assunto, não só em Medicina Humana, como a maioria dos existentes e 

por onde a Fisioterapia em Medicina Veterinária se rege maioria das vezes, mas também 

nos animais de companhia principalmente nos animais de desporto como Galgos e Cavalos, 

pacientes que muito frequentemente requerem crioterapia (Petrov et al., 2003). Cuidados 

são necessários para não aplicar o frio em animais com problemas circulatórios, alterações 

de sensibilidade, hipotermia (Bockstahler et al., 2004; Shumway, 2007), junto de feridas 

abertas, sobre nervos superficiais e aparelhos de fixação em metal (Shumway, 2007).

Figura nº 30- Aplicação  Figura nº 31- Imersão dos membros

de sacos de gelo  de cavalo em água gelada (Adaptado de Mikail & Pedro, 2006)
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e) Terapia com Ultrasons 

Os ultrasons são produzidos incidindo uma corrente eléctrica de alta-frequência num cristal 

como o quartzo (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 

2006; Steiss & Levine, 2005). Graças ao efeito piezoeléctrico, o cristal altera a corrente que 

recebe, produzindo ondas ultrasónicas, de frequência impossível de ser ouvida pelo Homem 

(Bockstahler et al., 2004, Mikail & Pedro, 2006; Millis, Francis & Adamson, 2005; Pinheiro, 

1998). Estas ondas atravessam os tecidos e interferem com a cinética molecular dos 

mesmos, transformando energia mecânica em calor. A temperatura atingida varia consoante 

a estrutura receptora, a frequência, intensidade e modo. Na Medicina Física de Reabilitação 

são usadas normalmente ondas de frequência entre os 0.5 e os 5 MHz, mas principalmente 

as de 1 MHz e de 3,3 MHz (Bockstahler et al., 2004). A escolha da frequência é determinada 

pela profundidade do tecido em que desejamos incidir o ultrasom, assim, se a penetração 

desejada for apenas de 0.5 a 2 cm podemos usar 3 MHz, se for mais (2 a 5 cm) teremos de 

recorrer a uma frequência inferior, 1 MHz (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Canapp, 

2007; Steiss & Levine, 2005). A intensidade (quantidade de energia transmitida por unidade 

de área) também é uma variável possível na terapia, oscilando habitualmente entre 0.25 e 3 

W/cm2. Quanto maior a intensidade mais rapidamente subirá a temperatura no local e até 

valores mais elevados, normalmente o desejado é a subida local de 1 a 4ºC (Canapp, 2007; 

Steiss & Levine, 2005). O próprio tecido em que se incidirá o ultrasom é uma variável 

importante para a escolha do melhor plano terapêutico, pois tecidos com elevada 

percentagem de gordura tem baixo poder de absorção, contrariamente a tecidos ricos em 

proteína, como por exemplo os ossos (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; 

Pinheiro, 1998). A pele e o tecido subcutâneo absorvem apenas 1% do total de energia 

transmitida, já a presença de pêlos interfere bastante na transmissão de ondas ultrasónicas 

pois estes têm elevada percentagem de proteína e envolvem uma grande quantidade de ar, 

dissipando a energia transmitida pela sonda (Steiss & Levine, 2005). Podem ser usados dois 

modos de transmissão de ultrasons, um modo contínuo, em que a energia é constantemente 

produzida e um modo pulsátil. Neste último método, o clínico pode optar pela duração do 

período de transmissão e do período de pausa, estando os aparelhos normalmente 

adaptados a permitirem a escolha de taxas entre os 5 e os 50% (Bockstahler et al., 2004; 

Bromiley, 1991; Canapp, 2007). O modo pulsátil apresenta vantagens tais como permitir o 

uso de intensidades mais elevadas, alcançando os níveis de temperatura desejados, sem 

correr risco de provocar danos tecidulares (Bockstahler et al., 2004; Pinheiro, 1998). Outro 

efeito é lhe também atribuído, a chamada micromassagem, que deriva da sua capacidade 

em alterar a permeabilidade das células e melhorar o seu metabolismo (Bockstahler et al., 

2004). Outras adaptações ao caso específico, tais como a duração da terapia, a frequência, 

o meio de interface e o movimento realizado com a sonda, também têm de ser analisados e
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ajustados, de forma a obter o melhor resultado possível (Canapp, 2007). A sonda pode ser 

colocada directamente no tecido tosquiado, na presença de uma substância como gel 

hidrossolúvel, para assegurar uma correcta transmissão, ou quando a superfície é muito 

irregular (membros, articulações do carpo e tarso) é possível imergir a região em água e 

colocar a sonda a 1 a 2 cm de distância (Bockstahler et al., 2004; Steiss & Levine, 2005). Os 

movimentos devem ser circulares, suaves e lentos (4cm/s é o recomendado), evitando 

permanecer com a sonda no mesmo ponto com risco de lesão dos tecidos (Bockstahler et 

al., 2004; Canapp, 2007; Steiss & Levine, 2005). Existe ainda a possibilidade de usar como 

meio de interface um fármaco, permitindo a sua mais eficaz penetração nos tecidos, a 

chamada fonoforese (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998).

A terapia através de ultrasons apresenta efeitos térmicos e não térmicos. Ao aumentar a 

temperatura dos tecidos de um modo mais profundo, cria-se vasodilatação e aumento do 

fluxo sanguíneo com exacerbação da actividade metabólica, enzimática e macrofágica, a 

velocidade de condução nervosa é incrementada, a extensibilidade do colagéneo é 

conquistada, diminuindo o espasmo muscular e a dor (Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006; 

Steiss & Levine, 2005). A mobilidade articular é melhorada ainda pela diminuição das 

adesões e do tecido cicatricial (Canapp, 2007). Os efeitos não térmicos resultam das 

alterações de permeabilidade, conferidas às células devido às vibrações que lhes são 

acometidas. Ocorrem modificações na disponibilidade de cálcio, libertação de histamina e 

factores de crescimento, estimulação da angiogénese, proliferação de fibroblastos e 

deposição de colagéneo (Steiss & Levine, 2005). Assim, resultados positivos são obtidos no 

tratamento e regeneração de tecidos moles, reparação óssea (Mikail & Pedro, 2006), 

redução de edemas e espasmo muscular e na síntese proteica.

As indicações deste método de reabilitação são então variadas, desde processos como 

tendinites e bursites; deposições de cálcio em tendões (Canapp, 2007), (estudos 

comprovaram a importância do ultrasom na reparação de tendões, em cães com lesão no 

tendão de Aquiles, submetidos a cirurgia e posterior terapia) (Steiss & Levine, 2005); 

espasmos e contracturas musculares (Canapp, 2007); patologia articular como artrites e

sinovites (investigações revelam que animais sujeitos a ultrasom e exercícios de 

alongamento conquistaram uma melhor recuperação de movimentos que o grupo controlo, 

apenas realizando alongamentos); cicatrização de tecidos moles e tecidos ósseos (Wardem 

reportou a maior velocidade de ossificação de fracturas recentes em 30% dos casos e de 

processos com não união, em 86%) (Steiss & Levine, 2005). Em Medicina Veterinária esta 

terapia é assim muito utilizada em animais com lesões supraespinhosas e dos bicipedes,

contracturas do músculo gracilis, em fracturas e no pós-operatório de cirurgias com remoção 

da cabeça do fémur e ruptura do tendão de aquiles (Canapp, 2007). Recentemente foram 

realizados testes que evidenciam tanto in vitro como in vivo, a capacidade que os ultrasons 



Medicina Física de Reabilitação em Animais de Companhia e sua Aplicação a Três Casos Clínicos

39

têm em permitir a entrada de partículas moleculares por alteração da permeabilidade 

celular. Este tipo de terapia apresenta assim, como aplicação possível, a regeneração de 

cartilagem por transferência de moléculas de DNA para as células e ainda a introdução de 

células estaminais, com elevada capacidade de diferenciação e subsequente cicatrização, já 

sendo utilizada em cavalos, no tratamento de lesões em tendões, ligamentos e fracturas e 

futuramente em artropatias (Porter, 2005).

O seu uso é contra-indicado em áreas infectadas, sobre suturas antes dos 14 dias da sua 

realização (risco de deiscência), zonas com défices de circulação e na presença de trombos 

ou tumores malignos. Nunca aplicar directamente sobre a medula espinhal exposta após 

laminectomia, pacemakers, coração, seio carotídeo, olhos, útero grávido, gónadas e 

cartilagens em animais jovens (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007; Steiss & Levine, 

2005). E existem precauções necessárias para evitar queimar os tecidos com uso de 

intensidades muito elevadas e movimentos muito lentos ou com longos períodos 

estacionários da sonda no mesmo ponto (perigo de cavitação – ocorre formação de 

cavidades nos tecidos, que expandem e rebentam, lesionando-os) (Bockstahler et al., 2004; 

Steiss & Levine, 2005) e na terapia dos músculos lombares em que a sonda pode passar 

pela medula espinhal mas não permanecer no local (Steiss & Levine, 2005).

f) Estimulação Eléctrica

É uma modalidade bastante importante na Medicina Física de Reabilitação, principalmente 

no tratamento de casos em que existe elevado grau de atrofia muscular e presença de dor 

aguda ou crónica (Bockstahler et al., 2004). Existem diversos tipos de estimulação possíveis 

através da aplicação de uma corrente eléctrica. A estimulação eléctrica neuromuscular 

(NMES), actua despolarizando o nervo motor alfa, provocando contracção muscular, 

enquanto a estimulação eléctrica nervosa transcutânea (TENS), é utilizada no maneio da 

dor, através da despolarização de fibras sensitivas (Bockstahler et al., 2004; Steiss & 

Levine, 2005). Outra modalidade ainda possível é a estimulação eléctrica muscular (EMS), 

em que se realiza uma estimulação directa das fibras musculares, em casos de 

desinervação de certos grupos de músculo (Bockstahler et al., 2004).

As correntes utilizadas com finalidade terapêutica são classificadas consoante a sua forma, 

existindo assim, correntes contínuas ou galvânicas, em que a corrente se apresenta com 

frequência e intensidade constantes e um fluxo unidireccional. Muito utilizada em músculos 

sem recepção de estímulos nervosos e para iontoforese. As correntes alternadas 

apresentam um fluxo eléctrico contínuo mas que altera a sua direcção. Uma corrente 

pulsátil, tal como o nome indica, é transmitida por pulsos, separados por períodos de pausa, 

mais ou menos longos (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). A 

corrente eléctrica é também caracterizada pela sua frequência (número de pulsos por 
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segundo) sendo usualmente utilizados, em Medicina Veterinária, valores entre os 30 e os 60 

Hz; intensidade ou amplitude, variando esta, segundo o paciente e a estrutura em 

tratamento, sendo necessário iniciar por valores mais baixos e ir aumentando até à 

obtenção de contracção muscular efectiva mas sem desconforto do paciente (Bockstahler et 

al., 2004; Canapp, 2007). A forma como se atinge e como decresce, determinada 

intensidade de corrente, é designada rampa, normalmente um período de subida de 2 a 4 

segundos e um de descida de 1 a 2 é considerado harmonioso (Canapp, 2007). A duração 

do pulso (microsegundos) é inicialmente mais curta e quando atinge valores mais elevados 

provoca uma contracção muscular mais forte, pois aumenta o número de fibras envolvidas 

na mesma (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007; Steiss & Levine, 2005). A forma da onda 

reflecte as características da corrente: simétrica, assimétrica, bifásica, polifásica, entre 

outras, não estando estipulada nenhuma forma como sendo a melhor, apenas é necessário 

que permita a despolarização. O período de tempo em que ocorre emissão de corrente e 

contracção muscular relativamente ao período de paragem é bastante importante na 

prevenção de fadiga muscular, estando as máquinas de electroestimulação adaptadas a 

rácios de 1:1 a 1:5 (Canapp, 2007).

Para a utilização de terapia por estímulos eléctricos são necessários eléctrodos de 

preferência flexíveis, bons condutores e de tamanho relativamente semelhante à região em 

tratamento, evitando estimular músculos não afectados ou se demasiado pequeno conferir 

uma corrente de densidade tão elevada que aumenta o risco de dor e desconforto por parte 

do paciente (Mikail & Pedro, 2006; Canapp, 2007). Os eléctrodos podem ser de variados 

materiais como silicone, adesivos ou metal, sendo escolhidos mediante o seu preço, 

qualidade e facilidade de aplicação (Mikail & Pedro, 2006). Devem ser colocados na área 

previamente tosquiada e limpa com alcoól (Mikail & Pedro, 2006; Steiss & Levine, 2005) se 

a utilização tiver como objectivo a contracção muscular, devem ser aplicados um sobre a 

região média do músculo e o outro na sua inserção (Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007) 

ou um na posição mais proximal e outro distalmente, aproximando-os lentamente de forma a 

encontrar o local em que o trabalho muscular se demonstra mais efectivo (Canapp, 2007). 

Se o objectivo for a analgesia, os eléctrodos devem ser colocados em torno da área 

afectada (Bockstahler et al., 2004; Steiss & Levine, 2005) ou sobre o ponto mais doloroso. A 

aplicação pode ainda ser realizada sobre os nervos periféricos estimulando-os ou sobre 

pontos de acupunctura (Bockstahler et al., 2004). 
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Figuras nº 32 - Aparelho para     Figuras nº 33 - Aplicação dos eléctrodos

estimulação eléctrica     do aparelho de estimulação electrica

1.NMES (Estimulação Eléctrica Neuromuscular)

Os seus efeitos biológicos abrangem uma resposta motora, secundária à frequência de 

pulso utilizada, com formação de contracções musculares importantes na recuperação, 

manutenção ou desenvolvimento de força, massa e resistência muscular (Bockstahler et al., 

2004; Canapp, 2007). Surge hiperémia local, secundária ao trabalho muscular e à libertação 

de vasodilatadores endógenos e ainda há conquista de algum grau de analgesia através da 

vasodilatação decorrente, com libertação de endorfinas e diminuição do tónus muscular e 

através de alterações sobre sistemas neuronais endógenos de controlo da dor (Bockstahler

et al., 2004; Bockstahler & Mai, 2006).

O trabalho muscular adquirido através da estimulação eléctrica é distinto do realizado 

voluntariamente. Neste último, a contracção inicia-se nas fibras de tipo I, responsáveis pela 

contracção lenta e só depois atinge as fibras de tipo II (contracção rápida). Com a 

electroestimulação sucede o inverso (Mikail & Pedro, 2006; Steiss & Levine, 2005) e apesar 

de num animal saudável este tipo de contracção ser menos efectiva, num animal doente ou 

em recuperação, este tipo de contracção pode ser mais forte que as realizáveis pelo 

paciente de forma voluntária (Steiss & Levine, 2005).

Este método está assim indicado em situações de atrofia muscular, derivada de 

incapacidades neurológicas ou por imobilização prolongada e desuso (Canapp, 2007) como 

em situações pós-cirúrgicas de resolução de rotura do ligamento cruzado anterior ou 

remoção da cabeça do fémur na displasia da anca (Steiss & Levine, 2005); em problemas 

circulatórios; na cicatrização de fracturas (estimulam osteogénese e os músculos de 

suporte) (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Canapp, 2007); no maneio da dor aguda 

ou crónica resultante de problemas neurológicos como hérnias discais, síndrome de cauda 

equina, síndrome de Wobler e afecções musculo-esqueléticos como artrites, espondiloses 

(Bockstahler et al., 2004; Canapp, 2007; Steiss & Levine, 2005), sub-luxação sacroiliaca, 

lesões nos tendões (Bromiley, 1991) e alterações musculares como rupturas (Bockstahler et 

al., 2004). Não deve ser aplicada em feridas abertas, regiões inflamadas e/ou infectadas, 

com défices de sensibilidade, na presença de tumores malignos, tromboses ou 

tromboflebites, sobre o coração, seio carotídeo, região lombar e abdominal quando a 



Dissertação de Mestrado – V. Leiria

42

paciente está em fase de gestação e em animais epilépticos (Bockstahler et al., 2004; 

Canapp, 2007; Steiss & Levine, 2005).

Os valores ideais na conquista de contracção muscular efectiva sem que haja desconforto 

do paciente não estão ainda bem investigados, devendo o clínico adapta-los a cada 

paciente e realizar um plano de intensidade progressiva, avaliando sempre a resposta do 

animal durante e no fim da sessão. Um estudo realizado com cães operados ao ligamento 

cruzado cranial pelo método extracapsular, com atrofia muscular secundária, teve resultados 

satisfatórios relativamente ao grupo controlo, usando os seguintes parâmetros: frequência 

de 25 e 50 Hz, onda bifásica simétrica (escolhida por ser a que é mais confortável para os 

Humanos), pulso de duração entre os 100 e 400 microsegundos, rampa de subida com 2 a 4 

segundos e descida com 1 a 3 segundos, rácio entre transmissão e paragem, de 1:3 até 1:5 

realizado 3 a 7 vezes por semana (Steiss & Levine, 2005). Em termos gerais, em situações 

agudas é aconselhado o uso de baixas intensidades, de curta duração com pequenos 

intervalos entre sessões, sendo descrito o oposto para situações crónicas (Bockstahler et 

al., 2004).

2.TENS (Estimulação Eléctrica Nervosa Transcutânea)

A estimulação eléctrica nervosa transcutânea é utilizada em situações de dor aguda ou 

crónica, já que possibilita por diferentes vias, a sua diminuição (Bockstahler et al., 2004; 

Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). A modulação da dor é possível, 

segundo a teoria de Melzack e Wall de 1965, através do controlo das comportas, “gate 

control theory” (Bockstahler et al., 2004; Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006), isto é, ocorre 

inibição do estímulo nociceptivo ao nível pré sináptico do corno dorsal da medula espinhal, 

possibilitando este bloqueio, a não transmissão de informação ao cérebro, não ocorrendo 

percepção da dor (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006). Esse bloqueio é possível através 

da estimulação de receptores cutâneos, cujos impulsos nervosos seguem através de fibras 

mais largas, com maior velocidade, alcançando a medula mais cedo que os impulsos 

resultantes de estímulos de dor, que percorrem fibras de diâmetro inferior e logo mais 

lentas. Outro mecanismo possível é a libertação de substâncias endógenas como 

endorfinas, encefalinas e dinorfinas ou ainda a inibição de um nervo com excitabilidade 

anormal (Mikail & Pedro, 2006).

Existem diferentes métodos para a realização de TENS, sendo o mais comum, o baseado 

no mecanismo de bloqueio das comportas, realizado utilizando altas frequências (50-150Hz) 

e baixas intensidades. O estímulo alcançado deve permanecer no limiar de sensibilidade, 

não devendo provocar contracção muscular ou dor (Bockstahler et al., 2004), se tal suceder 

é necessário diminuir a intensidade da corrente, por isso a importância da monitorização do 

paciente e a escolha individual da terapêutica. Este método permite um grau de analgesia
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efectivo e rapidamente atingido (20 minutos após o inicio), mas efémero (Mikail & Pedro, 

2006). A utilização de correntes de baixa frequência (2-4Hz) e de alta intensidade (30-

80mA), com visível contracção muscular, permitem a estimulação de pontos de 

acupunctura, libertando endorfinas e atingindo uma analgesia duradoura (2 a 6 horas) mas 

de início demorado (30 mn a 1 hora). Existe ainda a possibilidade de realizar pulsos de 

corrente com altas frequências (40-150 Hz) e de intensidade superior à técnica anterior, 

ocorrendo a analgesia em 10 a 30 minutos (Bockstahler et al., 2004; Mikail & Pedro, 2006). 

A realização de uma terapia TENS alternando os valores de intensidade e frequência de 

corrente permite evitar habituação do animal ao tratamento e a inevitável perda de resposta 

ao mesmo (Bockstahler et al., 2004). Outra modalidade possível é o uso de correntes 

interferênciais, isto é, há aplicação simultânea de duas correntes, por intermédio de quatro 

eléctrodos, colocados em forma quadrangular, concentrando a estimulação eléctrica no seu 

centro e alcançando analgesia segundo o conceito de Wedenski (Canapp, 2007). Um dos 

benefícios desta técnica é a possibilidade de tratar lesões profundas como a articulação 

sacroiliaca e a sua longa duração de uma hora ou mais após apenas 15 minutos de 

actuação local (Bromiley, 1991).

De uma forma geral, quando de situações agudas se trata, a intensidade utilizada deve ser 

baixa, a duração curta e pouco tempo deve decorrer entre tratamentos. Os eléctrodos são 

colocados na região dolorosa ou em cada um dos lados da medula espinhal, na região de 

saída dos nervos responsáveis pela zona em questão (Bockstahler et al., 2004). 

Figura nº 34 - Terapia segmentar (Adaptado de Bockstahler et al., 2004)

Cada área do corpo do animal (representada pela mesma cor) é tratada colocando os 
eléctrodos em locais específicos e simétricos relativamente à coluna vertebral.

Já no caso de situações crónicas, a intensidade utilizada deve ser superior, com maior 

duração de tratamento mas maior período de tempo entre eles. A colocação de eléctrodos é 

feita sobre a articulação afectada (medial e lateralmente) ou ao longo dos músculos dorsais 

de forma transversal ou longitudinal, mediante a região dolorosa (Bockstahler et al., 2004). 

As contraindicações para esta terapia são as mesmas existentes na terapia com 

estimulação neuromuscular NMES (Canapp, 2007).
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3. Iontoforese

Através desta técnica determinados fármacos podem ser absorvidos mais profundamente 

quando aplicados sobre a pele, através de corrente eléctrica, permitindo uma acção local, de 

forma não invasiva, evitando muitas vezes a ingestão oral ou permitindo a redução da 

mesma, de medicamentos prejudiciais, como AINES, por exemplo, em animais com 

gastrites (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). Para tal é necessário que o fármaco seja 

ionizável, de polaridade conhecida e de baixo peso molecular (Mikail & Pedro, 2006). A 

substância é colocada no eléctrodo de carga igual à sua, de forma a ser repelida e poder 

penetrar nos tecidos adequadamente quando a corrente eléctrica, preferencialmente de 

baixa voltagem, for iniciada.

Os fármacos mais utilizados são anti-inflamatórios, analgésicos, anestésicos locais, 

antibióticos e fibrinolíticos (Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998). Outra aplicação deste 

método é a desmineralização de tecidos moles afectados por exemplo com acumulações de 

sais de cálcio, para tal é utilizado uma solução de ácido acético a 2% (Mikail & Pedro, 2006). 

Outro efeito possível é a mineralização de tecidos através da utilização de cloreto de cálcio 

a 2%. As contra-indicações da iontoforese são as mesmas que as existentes para todas as 

terapias que recorrem ao uso de corrente eléctrica, já referidas anteriormente. Apenas se 

acrescenta a possibilidade de reacção alérgica ao fármaco aplicado sobre a pele (Pinheiro, 

1998).

g) Laser

A terapia por meio da luz é utilizada há milhares de anos, o sol era visto como meio para 

afastar espíritos causadores de doenças, povos elogiaram os deuses do sol por permitirem 

alcançar a cura de doenças e a cicatrização de feridas, tratamentos baseados em exposição 

ao sol eram prescritas até que estudos foram realizados ao seu encontro e aparelhos 

próprios para emissão de radiação visível foram criados. Em 1960 foi inventado por Dr. 

Theodore Maiman, o primeiro aparelho com capacidade de emitir radiação com 694 nm 

obtendo-se luz de cor vermelha (Mikail & Pedro, 2006), foi o início do LASER “Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, sendo hoje em dia possível encontrar 

diferentes tipos de laser com fins terapêuticos, cirúrgicos e industriais (Mikail & Pedro, 2006; 

Millis et al., 2005). A luz do laser apresenta determinadas características, que o tornam 

capaz de produzir determinados efeitos descritos adiante, como ser monocromática (um 

único comprimento de onda é emitido, logo apenas ocorre produção de luz de uma cor), 

possuir um feixe colimado, isto é, com pequeno grau de divergência independentemente da 

distância que percorre e ainda apresentar coerência no percurso realizado pelos fotões, 

seguindo estes sempre a mesma amplitude de onda e direcção (Bromiley, 1991; Mikail & 

Pedro, 2006; Millis et al., 2005). Os lasers estão, consoante as suas propriedades, divididos 
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em 4 categorias diferentes (Canapp, 2007), sendo os lasers com fins terapêuticos 

designados de baixa potência (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 2006; Millis et al., 2005) e os 

cirúrgicos, de alta potência, capazes de destruir células e tecidos, tornando-os muito úteis 

em áreas como dermatologia, oftalmologia, neurologia, oncologia e em afecções

circulatórias. 

A nomeação dada aos aparelhos de laser difere não só pela potência de emissão, mas 

também pela substância radioactiva que utilizam para a produção de luz (Mikail & Pedro, 

2006). Os lasers com acção terapêutica utilizam geralmente gases como o Helium-néon

(HeNe) produzindo um feixe de luz com comprimento de onda de 632,8 nm e uma 

penetração tecidual de 3mm a 1 cm ou semicondutores diodos como o gallium-arsenide

(GaAs) e o gallium-aluminium-arsenide (GaALAs) produzindo luz invisível próxima dos 

infravermelhos, com resultante maior penetração (1 a 5cm) (Bromiley, 1991; Mikail & Pedro, 

2006; Millis et al., 2005).

Os efeitos deste tipo de terapia surgem devido à acção biomodeladora dos fotões sobre as 

células. São absorvidos por cromóforos endógenos e citocromos existentes na cadeia 

respiratória decorrente nas membranas das mitocôndrias celulares (Mikail & Pedro, 2006; 

Millis et al., 2005), provocando a circulação de protões pela célula e produção de oxigénio 

são estimulados processos de produção de ATP, DNA, RNA, enzimas e proteínas (Canapp, 

2007; Millis et al., 2005). São também estimuladas cascatas enzimáticas e alterados os 

fenómenos de permeabilidade celular (Canapp, 2007). O metabolismo e a actividade 

mitótica são então incrementados, assim como o fluxo sanguíneo, o que permite uma 

melhor regeneração de tecidos, formação de novos vasos, síntese de colagéneo, 

fibroblastos e matriz óssea (Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006; Pinheiro, 1998; Millis et al., 

2005). Estudos foram já realizados e foram comprovados efeitos como o aumento na 

produção de colagénio, o poder de cicatrização dos tecidos, por exemplo em indivíduos 

diabéticos e a capacidade de regeneração de ligamentos, cartilagens e reparação óssea, 

contudo alguns estudos também realizados, não revelam qualquer benefício no seu uso 

(Millis et al., 2005), o que pode ser explicado pela variedade de métodos possíveis e a não 

padronização dos mesmos (Mikail & Pedro, 2006). À terapia por laser são também 

atribuídas capacidades analgésicas. Estas são alcançadas provavelmente devido ao 

aumento do limiar de excitabilidade dos receptores da dor, pelo bloqueio realizado a nível 

medular “gate control” e através da libertação de endorfinas e serotonina (Mikail & Pedro, 

2006; Millis et al., 2005; Pinheiro, 1998). Ocorre ainda redução de processos inflamatórios, 

com diminuição da produção e libertação de histamina e prostanglandina e alterações no 

nível de células fagocitárias, aumentando ainda a resposta imunitária (Mikail & Pedro, 2006; 

Pinheiro, 1998). As suas indicações abrangem assim situações como cicatrização de 

feridas, espasmos musculares, lesões ao nível dos tendões e ligamentos, patologia
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osteoarticular, lesões na medula espinhal e nos nervos periféricos, redução de sintomas 

inflamatórios e maneio da dor (Bromiley, 1991; Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006; Millis et 

al., 2005). Como contra-indicações temos a sua aplicação sobre os olhos, tiróide, útero 

grávido, cartilagens de animais em crescimento, tumores (apesar de o seu uso já ser 

utilizado no tratamento de alguns tipos de neoplasia) e áreas fotossensíveis (Canapp, 2007; 

Mikail & Pedro, 2006; Millis et al., 2005; Pinheiro, 1998). Para a obtenção dos melhores 

resultados possíveis é necessário ter em atenção o tipo de aparelho, qual o comprimento de 

onda atingido, calculando qual a dose ideal para cada lesão ou patologia específica e para 

determinado animal. As variáveis possíveis são o comprimento de onda (600-1000nm), a 

potência (5-600mW) e o período de tempo necessário para a transmissão de determinada 

quantidade de energia (1-8J) (Millis et al., 2005). Normalmente em situações agudas são 

utilizadas doses menores que 2 J/cm2, com frequências baixas e pulsos de curta duração, 

em casos sub-agudos já se usam valores entre os 3 e 4 J/cm2 e quando perante situações 

crónicas podem atingir-se valores de 5 a 8 J/cm2, com frequências e duração dos pulsos 

mais elevadas (Bromiley, 1991; Canapp, 2007). A sua aplicação pode ser feita directamente 

sobre pontos isolados, em articulações, pontos gatilho, pontos de acupunctura, ou por 

zonas, quando a terapia é realizada em áreas muito grandes, percorrendo-a lentamente com 

o laser (Mikail & Pedro, 2006). A sonda pode permanecer em contacto com a pele ou não, 

sendo no último caso necessário coloca-la perpendicularmente. A tosquia não é tão 

importante como no uso de ultrasons pois o laser não é influenciado pela presença de ar, 

mas é absorvido pelo pêlo, diminuído a quantidade de luz que penetra na pele (Millis et al., 

2005). 

h) Magnetoterapia

Este tipo de terapia teve em tempos grande aceitação e o seu uso era indiscriminadamente 

realizado, o que provocou na actualidade, a sua desacreditação e desuso. Existem dois 

métodos possíveis mediante a utilização de material magnetizado permanentemente como 

coletes ou coleiras ou através de pulsos com a criação de um campo electromagnético.

A grandeza da magnetoterapia é medida em Gauss (G) sendo os valores terapêuticos 

utilizados entre os 10 e os 500G não podendo, para os atingir, estar o material magnético a 

uma distância da pele superior a 0,7 cm (Mikail & Pedro, 2006). A distância influencia muito 

e negativamente o magnetismo (Millis et al., 2005).

O mecanismo de acção não é completamente conhecido e comprovado mas pensa-se que 

afecta o estado do potencial de membrana, que se encontra alterado em caso de lesão 

celular (Canapp, 2007). A utilização de um pulso magnético permitirá um aumento e 

alteração na troca e movimentação de iões, um acréscimo na taxa de oxigénio presente e 

uma melhor eliminação de catabolitos pela célula (Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006). 
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Estudos realizados conferem ao campo magnético pulsátil a capacidade de reparação óssea 

e utilidade em pacientes com osteoporose, pois estimula reacções e mecanismos 

necessários à osteogénese e à manutenção e das características ósseas (Mikail & Pedro, 

2006). As investigações relativas ao uso de campo magnético estático não demonstraram 

benefícios concretos, contudo poucos estudos correctamente estruturados foram ainda 

realizados nesse sentido. Recorrer a um campo magnético estático demonstra-se um 

método simples e relativamente económico, sem efeitos secundários conhecidos, sendo o 

único problema, o facto de poderem atrasar a recuperação do paciente com outros 

protocolos mais conhecidos e vulgares (Millis et al., 2005). 

As indicações da magnetoterapia são então casos em que existem fracturas, artrodeses 

sem sucesso, osteoartrites, necrose asséptica da cabeça do fémur, doenças degenerativas 

músculo-esqueléticas, baixo fluxo circulatório e dor generalizada. Não devemos recorrer à 

magnetoterapia na presença de hemorragias, de implantes com potencial eléctrico nem em 

animais gestantes. A aplicação do campo electromagnético deve ser realizada durante 30 a 

60 minutos (Canapp, 2007; Mikail & Pedro, 2006) com frequências baixas em situações 

agudas e mais elevadas quando crónicas (Mikail & Pedro, 2006). 

Figuras nº 35 - Aplicação de Figura nº 36 – Aplicação de Magnetoterapia

Magnetoterapia  a um cão   a um cavalo (Adaptado de Bromiley, 1991)

i) Terapia Extracorporal por meio de Ondas de Choque

Este tipo de terapia começou a ser utilizada na Medicina Humana em pacientes com 

cálculos nos rins e posteriormente a nível de patologia ortopédica (Bockstahler et al., 2004;

McClure, Sonea, Evans & Yaeger, 2005; Millis et al., 2005; Ringer, Lischer, & Ueltschi, 2005; 

Shrivastava & Kailash, 2005). Em Medicina Veterinária só há pouco tempo as suas acções 

têm vindo a ser melhor estudadas e a sua aplicação adaptada inicialmente à terapia de 

cavalos com tendinites, lesão do ligamento suspensório (Millis et al., 2005; Shrivastava & 

Kailash, 2005), doença do navicular, artrites, fracturas e dores no dorso (Millis et al., 2005) e 

recentemente aos cães na recuperação de pacientes com espondiloses, osteoartrites, 

fracturas não unidas, doenças articulares e tendinopatias (Bockstahler et al., 2004; Millis et 

al., 2005). Foram realizados diferentes estudos em cavalos, num deles foi relatada 

observação osteogénica ao nível dos metatarsos e metacarpos após algumas semanas de 

terapia. Investigações em ratos, ovelhas e cães demonstraram efeitos benéficos na 
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cicatrização de fracturas e muitos outros estudos procuram decifrar qual o verdadeiro 

mecanismo de acção desta terapia, que ainda se mantém não completamente esclarecida 

(Ringer et al., 2005). Existem diferentes métodos possíveis para a produção de ondas de 

choque. Se estas se apresentarem como ondas focalizadas, atingindo menor área mas 

atravessando uma maior profundidade nos tecidos (110mm) (Millis et al., 2005), podem ser 

geradas por electromagnetismo, por métodos electrohidráulicos ou pelo efeito piezoeléctrico. 

Se atingirem maior área, com maior dissipação de energia e subsequente menor alcance 

em profundidade, de forma radial, são produzidas por métodos pneumáticos (Bockstahler et 

al., 2004; Millis et al., 2005). As ondas de choque, focais ou radiais, caracterizam-se por 

serem ondas acústicas com elevado nível de energia e amplitude. Produzem uma onda de 

desenho exponencial nos primeiros 5 a 10 nanossegundos seguido de uma queda abrupta, 

terminando o ciclo aos 300 nanossegundos. Estas ondas percorrem os tecidos libertando 

energia quando encontram uma alteração na densidade dos mesmos, provocando um 

aumento de pressão momentâneo. As vantagens desta terapia são variadas tais como a 

capacidade de diminuição de edemas e de sinais inflamatórios, aumento na vascularização, 

capacidade cicatricial dos tecidos moles, remodelação óssea e possivelmente ainda 

propriedades analgésicas, que se devem ao impacto de ondas de pressão nos tecidos (Millis

et al., 2005). Investigações foram realizadas no ímpeto de confirmar a capacidade 

analgésica descrita na Medicina Humana, contudo os resultados demonstraram-se 

duvidosos concluindo-se que a terapia por ondas de choque poderá criar algum grau de 

analgesia cutânea durante 3 dias, mas são necessários mais estudos no âmbito da Medicina 

Veterinária, que o confirmem (McClure et al., 2005). O mecanismo de acção das terapia por 

ondas de choque não é ainda bem conhecido, contudo, pensa-se que os seus efeitos 

derivam do aumento na produção e libertação de factores de crescimento como o B1 e 

factor de crescimento endotelial, substância P, citoquinas, aumento nos valores de 

monóxido de azoto, proliferação de antigénio nuclear celular, osteocalcina e proteínas 

morfogénicas do osso importantes para a sua reparação (Millis et al., 2005; Ringer et al., 

2005). Nos cavalos é ainda descrita a destruição de tecido metaplastico anormal em lesões 

crónicas do ligamento suspensor (Ringer et al., 2005). Os efeitos da terapia por ondas de 

choque não se limitam à propagação de forças compressivas pelos tecidos com efeitos 

benéficos nos mesmos. Indirectamente, se forem utilizadas ondas de elevada energia, 

demasiadas vezes e sem a focalização necessária para não atingirem tecidos mais 

sensíveis, podem provocar formação de cavidades nos mesmos e nos fluidos corporais, 

possíveis de colapsar por ondas subsequentes, causar excesso de calor local e libertação 

de radicais livres, danificando os tecidos. Em estudos realizados demonstrou-se que os 

possíveis efeitos secundários negativos desta terapia, nos tecidos vizinhos à área lesionada, 
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apenas surgem se forem utilizados níveis energéticos muito elevados (Millis et al., 2005;

Ringer et al., 2005), tendo sido verificado ainda, que a cartilagem se apresenta como um 

tecido resistente a estes efeitos, provavelmente por se apresentar pouco vascularizada.

Contudo é necessário adaptar correctamente o nível energético e a frequência de 

tratamentos à região em causa, pois investigações também revelam a incapacidade de 

ondas de choque de baixa intensidade estimularem formação óssea (Ringer et al., 2005).

Está reportado um estudo em que cães com osteoartrite na articulação do cotovelo e outros 

na anca, foram sujeitos a terapia por ondas de choque durante 4 semanas, observando-se 

no fim das mesmas, melhoras nos valores goniométricos e de apoio dos membros em 20% 

e 3,7% respectivamente, progressão semelhante ao esperado no caso de prescrição de 

AINE´s. Os animais controlo, não apresentaram melhorias durante o mesmo período de 

tempo. Assim, conclui-se que a sua utilização é bastante benéfica em animais em que a 

toma de anti-inflamatórios é bastante prejudicial a nível sistémico, como pacientes renais, 

com patologia hepática ou gastrointestinal (Millis et al., 2005). Como contra-indicações 

surgem situações agudas de inflamação ou de doença articular, situações infecciosas como 

a discoespondilite, em animais jovens, na presença de neoplasias, pacientes sujeitos 

recentemente a cirurgias, com implantes, com défices neurológicos, com alterações de 

coagulação ou medicados com anti-inflamatórios há menos de 48 horas (Bockstahler et al., 

2004; Millis et al., 2005). Antes da aplicação do tratamento é necessário uma avaliação 

criteriosa do paciente, devido às contra-indicações do mesmo e à necessidade de 

determinadas precauções, como a escolha do produto anestésico ou da sedação, quase 

sempre imprescindiveis de induzir no paciente para a realização da terapia (Millis et al., 

2005). É também necessária a tosquia da região. Limpeza e colocação de gel hidrossolúvel. 

A sonda é colocada perpendicularmente, com movimentos circulares e não deve ser 

aplicada directamente sobre o tórax. As doses utilizadas ainda não estão padronizadas não 

devendo a terapia ultrapassar uma frequência quinzenal num total de apenas dois ou três 

tratamentos. No fim do tratamento podem surgir hematomas, edemas ou mesmo agravação 

dos sintomas, persistindo um ou dois dias (Bockstahler et al., 2004), sendo a utilização de 

AINE´s possivelmente favorável nesse período. As melhoras do paciente surgem 

normalmente entre uma a quatro semanas depois e podem persistir durante um ano (Millis

et al., 2005).

Figura nº 37 - Terapia por Ondas de Choque (Adaptado de Bockstahler et al., 2004)
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5. Como Avaliar e Caracterizar os Resultados do Tratamento

Na actualidade é necessário, tanto na Medicina Humana como na Medicina Veterinária e 

ainda mais na área da Medicina Física de Reabilitação, realizar estudos, comprovar teorias, 

reportar casos e obter resultados objectivos e mensuráveis. Apenas desta forma é possível 

descobrir novos métodos, evoluir e garantir a investigadores, médicos e à população em 

geral a veracidade dos factos. Sendo possível a extrapolação de resultados e sendo a sua 

aplicação garantidamente fiável e eficiente, podemos ter certeza de que cada passo é a 

melhor opção no diagnóstico ou no tratamento de determinado caso e paciente. 

Com o crescimento exponencial desta área na Medicina Veterinária, é importante 

demonstrar evidências de sucesso, taxas de reabilitação, valores concretos que 

demonstrem até que ponto a Fisioterapia é benéfica para os animais de companhia. Dizer 

que “simplesmente funciona” já não é aceitável nem para o próprio clínico, que investe nesta 

terapêutica e precisa dar garantias aos proprietários, nem muito menos para quem ainda vê 

com algum cepticismo o poder da Medicina Física de Reabilitação (Hesbach, 2007). A 

avaliação e a caracterização de resultados são ainda importantes para determinar a 

evolução do animal, para demonstrar os seus progressos, indicando se são necessárias 

alterações no protocolo e dando razões ao proprietário para continuar o tratamento (Levine 

& Millis, 2006), em segurança, com uma progressão apropriada, até que se atinjam os 

objectivos estipulados. 

Os métodos de avaliação da evolução de um paciente em reabilitação, que se baseiam no 

geral em medições, testes e uso de escalas, devem ser simples, objectivos, quantificativos, 

padronizados, válidos, reproduzíveis e devem reflectir alterações clínicas importantes. Para 

que o seu uso fosse completamente credível e pudessem ser realizadas comparações entre 

animais e terapias, deveriam ser estabelecidos métodos e valores universais, o que ainda 

não aconteceu na Medicina Veterinária, apenas na Humana, permitindo-nos adaptar alguns 

dos seus princípios (Hesbach, 2007). Em anexo estão dois questionários realizados em 

fisioterapia humana adaptáveis à veterinária: Medical Outcomes Study Short Form (Anexo 1)

e Western Ontário and McMaster Universities Osteoarthritis Índex (Anexo 2).

Em seguida serão descritos os métodos possíveis de realizar em Medicina Veterinária e as 

suas vantagens e desvantagens.

a) Avaliação da Quantidade e Qualidade das Actividades

Para alguns especialistas na área, o retorno à actividade e a capacidade de realizar certas 

tarefas com mais frequência e qualidade são as indicações mais preciosas e esclarecedoras 

quanto ao sucesso do plano de reabilitação (Levine & Millis, 2006). As actividades avaliadas 

englobam a capacidade de permanecer em estação, em decúbito, sentado e realizar as 

transições de umas posições para outras com harmonia e controlo motor. A realização das 
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actividades básicas e vitais tais como comer, beber, urinar e defecar são também avaliadas 

(Hesbach, 2007). Para tal é necessária uma observação crítica do animal e a cooperação do 

proprietário. Muitas vezes podemos recorrer ao uso de pedómetros para o registo da 

quantidade de exercício realizado pelo animal (Levine & Millis, 2006). É igualmente 

importante traçar objectivos e adequar as expectativas de melhoras à patologia do paciente, 

pois em alguns casos um animal ser capaz de se levantar e realizar as suas necessidades 

básicas sozinho já é uma conquista verdadeiramente importante, enquanto noutros casos, 

tal capacidade está muito abaixo do que pode ser alcançado.

Na Medicina Física de Reabilitação Humana utilizam-se escalas para avaliar o grau de 

independência do paciente e a sua capacidade de se manter sentado e de pé. Estas escalas 

estão já a ser também utilizadas em Veterinária mas muitas outras já adaptadas à nossa 

área foram elaboradas, contudo ainda não consideradas totalmente válidas e reproduzíveis, 

são exemplos: “Functional Stifle Score”, “Bioarth Functional Evaluation Scale”, “Hip Score”, 

“Canine Functional Independence Measure” e “Canine Timed Up and Go Test” (Hesbach, 

2007)

Tabela nº 10 - Níveis de Independência Funcional (Adaptado de Hesbach, 2007).

Nível Definição Operacional
Independente Completa independência nas tarefas em segurança
Independência Modificada Independência com utilização de aparelho 
Supervisão Paciente realiza 100% das tarefas com terapeuta presente para 

segurança
Contacto em Guarda Assistida Paciente realiza 100% das tarefas com terapeuta em contacto 

manual para segurança
Assistência Mínima Paciente realiza pelo menos 75% das tarefas
Assistência Moderada Paciente realiza 50 a 75% das tarefas
Assistência Máxima Paciente realiza 25 a 50% das tarefas
Dependência Paciente realiza menos de 25% das tarefas, é necessária 

assistência total

Tabela nº 11 - Níveis de Equilíbrio Estático e Dinâmico aplicados à posição de estação e 

sentado (Adaptado de Hesbach, 2007).

Nível Definição Operacional
Normal Capaz de manter o equilíbrio sem suporte; aceita o máximo de desafio na tentativa de 

desequilíbrio em qualquer direcção
Bom Capaz de manter o equilíbrio sem suporte; aceita desafio moderado na tentativa de 

desequilíbrio com limitações
Razoável Capaz de manter o equilíbrio sem suporte; não tolera desafios na tentativa de 

desequilíbrio
Pobre Requer suporte para manter o equilíbrio
Zero Requere assistência máxima para manter o equilibrio

b) Avaliação da Dor 

A avaliação da dor desempenha um papel bastante importante na escolha do plano de 

reabilitação e durante o mesmo (Hesbach, 2007) não só por nos demonstrar o sucesso ou a 

ineficiência do protocolo introduzido com o objectivo de diminuir o nível de dor (Bockstahler
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et al., 2004) como também, sendo como que um sinal vital, reflectir o estado do animal, a 

sua tolerância ao tratamento, o nível de bem estar e segurança em que se sente (Hesbach, 

2007). O problema reside em como avaliar a dor, já que não podemos pedir ajuda dos 

pacientes na matéria, tal como se faz na Medicina Humana, podemos pedir a colaboração 

do proprietário na caracterização da dor, através de questionários acerca das alterações no 

comportamento do seu animal e de escalas analógicas ou numéricas, indicando o dono o 

grau de dor que julga ser sentido pelo animal (Bockstahler et al., 2004; Hesbach, 2007). 

Assim o grau de dor, aguda ou crónica, pode ser caracterizado em várias situações como 

em estação, a andar, deitado e durante a palpação. Existem diversos tipos de escalas para 

avaliação de dor entre as quais a “Glasgow Composite Pain Scale”, a “University of 

Melbourne Pain Scale” (Hesbach, 2007) e uma escala de 10 pontos baseada nos sintomas 

do animal, criada por Dr. Karol Mathews, Diplomado ACVECC. Nesta última, a dor ligeira, 

nível 3, é caracterizada por desconforto e tremores mantendo o animal o interesse pela 

comida. Já no nível 5, dor moderada, o animal recusa mover-se, pode ser agressivo quando 

palpado na região em que apresenta dor. Uma dor severa de nível 8 provocará vocalização 

intensa ou pelo contrário total depressão e prostração (Myers, 2007). Contudo muitas outras 

escalas e questionários baseados em sinais comportamentais (vocalização, postura, 

expressão facial, salivação, pupilas, auto-mutilação, interesse pela comida, interesse pelos 

brinquedos) (Bockstahler et al., 2004) existem e podemos utilizar a que mais nos parecer 

fiável, realizar adaptações entre elas mediante o caso em questão ou ainda juntar a 

informação de duas ou três. 

Figura nº 38 - Escala visual analógica Tabela nº 12 - Avaliação da escala visual 

analógica  (Adaptado de Bockstahler et al., 2004)

Outra forma utilizada para avaliação da dor é através da medição da frequência cardíaca, 

frequência respiratória, pressão arterial e temperatura corporal, (Bockstahler et al., 2004; 

Hesbach, 2007) pois estes apresentam variações na presença de dor, contudo também o 

Severidade da dor Escala 

(mm)

Ausência de dor 0-25

Dor ligeira 26-50

Dor moderada 51-75

Dor severa 76-100
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stress (Bockstahler et al., 2004), excitação e a ansiedade podem provocar alterações nestes 

valores, interferindo na avaliação em causa (Hesbach, 2007).

Tabela nº 13 - Parâmetros fisiológicos       Tabela nº 14 - Avaliação dos 

na avaliação da dor resultados obtidos na tabela anterior  

(Adaptado de Bockstahler et al., 2004) (Adaptado de Bockstahler et al., 2004)           

     

Instrumentos próprios para medição da dor como medidores de pressão e dolorímetros têm 

sido investigados de forma a encontrar avaliações com resultados mais objectivos já que o 

maneio da dor é muito importante na reabilitação de um paciente e pode ser o maior motivo 

para se iniciar a terapêutica física (Hesbach, 2007).

Se não conseguirmos determinar o grau de dor, devemos assumir que será semelhante à 

dor referida em situações semelhantes nos humanos e agir de forma a minimizá-la 

(Bockstahler et al., 2004).

c) Avaliação da Condição e Composição Corporal

A avaliação da Condição Corporal é realizada na prática clínica constantemente e em 

determinados casos representa por si o nível de sucesso da terapêutica instituída. Refiro-me 

a casos de animais que sofrem de obesidade e aqueles que por possuírem patologia

ortopédica ou neurológica, o excesso de peso pode ter repercussões desastrosas. Assim o 

clínico pode acompanhar o progresso do paciente através da medição do seu peso, do ratio 

peso-altura e através da medição do perímetro do pescoço, tórax e cintura (Hesbach, 2007). 

Métodos mais qualitativos também são frequentemente utilizados em que o animal é 

analisado visualmente, seguindo uma escala, quanto à sua raça e estrutura física, 

relacionando a quantidade de tecido muscular e gordura presente.

A avaliação da Composição Corporal é ainda pouco utilizada na prática Veterinária devido à 

dificuldade de acesso aos aparelhos necessários para tal, como o Dual Energy X- Ray 

Absorptiometry, que permite determinar qual a percentagem de gordura existente.

Critérios Percentagem 

de Alteração

Escala

< 10% 0

11 a 25% 1

26 a 40% 2

Frequência Cardíaca;

Frequência Respiratória;

Pressão Arterial Sistólica;

Pressão Arterial Diastólica
> 41% 3

Severidade da dor Escala 

Ausência de dor 0 – 2

Dor ligeira 3 – 5

Dor moderada 6 – 8

Dor severa 9 – 12
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d) Avaliação da Massa Muscular

O elevado interesse neste tipo de avaliação reside no facto de que, uma alteração ou 

desequilíbrio na massa e força muscular do animal podem levar o mesmo a adaptar 

posições e movimentos compensatórios que podem ainda mais aumentar o grau de lesão 

(Hesbach, 2007). A medição destes parâmetros pode ainda servir como referência e 

indicador de progressão na terapia de reabilitação do animal. 

Antigamente eram utilizados testes manuais para medir a força de grupos de músculos 

agonistas, contudo hoje em dia estes testes estão desacreditados e ultrapassados. Mais 

recentemente, a medição com dinómetros electrónicos está a ser utilizada por alguns 

fisioterapeutas. Idealmente, a medição da força muscular seria estimada através de 

ultrasonografia, ressonância magnética, TAC, Dual Energy X- Ray Absorptiometry e biopsia 

para análise do tipo e tamanho das fibras musculares (Hesbach, 2007; Levine & Millis, 

2006), contudo estes métodos não são realizáveis rotineiramente nas clínicas veterinárias 

maioritariamente por razões monetárias (Hesbach, 2007). Outra técnica mais prática e 

económica e também com resultados satisfatórios e objectivos é a medição do perímetro 

muscular do membro ou da região em causa, através de fitas métricas específicas e 

calibradas, o que indicará indirectamente a força muscular das mesmas (Hesbach, 2007; 

Levine & Millis, 2006). 

Foram já realizados estudos acerca da medição do perímetro muscular e a validade dos 

seus resultados, concluindo-se que a medição deve ser realizada preferencialmente com o 

membro em extensão, porque se revelou mais fácil de realizar e a técnica é mais facilmente 

repetida com sucesso. A razão reside no facto de o grau de flexão ou extensão afectar o 

comprimento do membro (Levine & Millis, 2006) (no caso do fémur medido desde o grande 

trocanter até à fabela lateral) sendo o perímetro correctamente medido aos 70% desse 

comprimento (Hesbach, 2007). Outras questões foram também colocadas, para padronizar 

ao máximo este método, assim, este estudo revela ainda que se o animal estiver sedado, o 

perímetro do membro pode surgir ligeiramente inferior, mas consideram ideal um bom 

relaxamento do animal. O efeito de pêlo tosquiado ou não, revelou-se pouco importante, 

contudo a investigação não incluía cães de pêlo muito longo, sendo preferível realizar as 

medições sempre com o paciente tosquiado e também preferencialmente a mesma pessoa 

a realizar a avaliação (Levine & Millis, 2006). Este método deve ser repetido no membro não 

lesionado de forma a poder realizar comparações entre eles.

Avaliações mais subjectivas englobam descrições do nível de resistência muscular, da 

capacidade funcional e de controlo. No futuro será possível recorrer a electromiografias.
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Figura nº 39 - Medição do Perímetro Muscular 

e) Avaliação da Inflamação

Em certos casos esta avaliação pode ser bastante útil, dando-nos indicações acerca da 

presença de edema ou de derrame nas articulações, auxiliando o clínico na escolha de 

técnicas apropriadas ao paciente tal como a aplicação de frio ou terapia manual. A medição 

é feita com fita métrica apropriada, tal como para a avaliação da massa muscular ou através 

do cálculo de volume do membro por alteração do volume de água, considerada a técnica 

gold standard na Medicina Humana.

f) Avaliação da Locomoção

Para uma correcta classificação da locomoção e postura do animal é necessário observa-lo 

inicialmente parado e avaliar qualitativa e se possível quantitativamente o grau de apoio dos 

membros no chão. Para tal podemos optar por classificar o grau de apoio através de uma 

escala com cinco níveis em que o mínimo será “não apoia” e o máximo “apoia totalmente”, 

enquanto quantitativamente podemos colocar por baixo de cada membro um cuff adaptado 

a um esfigmomanómetro, medindo a pressão realizada por cada um deles. Novas 

tecnologias estão em estudo, em que sensores de pressão são colocadas em cada membro 

indicando a distribuição de peso no animal em tempo real – Quadruped Biofeedback System

(Hesbach, 2007). A presença de claudicação também deve ser avaliada e caracterizada 

quando o animal está a andar e se possível a trotar. Existem já diversas tabelas e escalas 

utilizadas em Medicina Veterinária, o que torna difícil a troca de experiências e informação 

entre os clínicos (Hesbach, 2007; Levine & Millis, 2006).

Tabela nº 15 - Exemplo de escala utilizada para a avaliação da locomoção (Adaptado de 

Levine & Millis, 2006)

Nível Definição
0 Anda normalmente
1 Claudicação Ligeira
2 Claudicação Óbvia
3 Claudicação Severa
4 Claudicação sem apoio do membro intermitentemente
5 Claudicação sem apoio do membro continuamente
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A análise cinemática avalia características da locomoção como a velocidade, o comprimento 

da passada, a altura em que coloca o membro, o ângulo de movimentação articular, entre 

outros. Esta medição é alcançada através de electrogoniometria ou videografia de duas ou 

três dimensões, com infravermelhos ou marcadores reflectores (Hesbach, 2007). O seu 

estudo já demonstrou que ocorre redução da extensão da articulação coxofemoral em 

animais com displasia da anca e redução da extensão do joelho após cirurgia ao ligamento 

cruzado cranial (Levine & Millis, 2006). A cinética é caracterizada através de sensores ou 

placas de pressão. Contudo, mais frequentemente a locomoção é analisada apenas pela 

observação do animal em andamento, investigando quais os desvios do padrão normal 

presentes.

g) Avaliação da Amplitude de Movimento “Range of Motion (ROM)”

A amplitude de movimento é avaliada através da goniometria. O clínico exerce 

passivamente um movimento de extensão ou flexão até ao limite fisiológico da articulação 

sob estudo, medindo qual o valor do ângulo alcançado. O movimento pode ser realizado 

sem que o terapeuta exerça pressão, se o fizer, permite-o avaliar ainda a sensação obtida 

no final do movimento, mas pode alterar os valores goniométricos e sujeitar o animal a sentir

dor (Hesbach, 2007). 

A goniometria é um método objectivo e fidedigno (Jaegger, Marcellin-Little & Levine, 2002), 

que possibilita não só classificar a extensão e amplitude de movimento articular mas 

também permite diagnosticar afecções, e acompanhar a progressão do paciente de forma 

clara e eficaz, obtando pela melhor terapia (Levine & Millis, 2006; Hesbach, 2007). Contudo 

algumas afecções impedem a medição de alguns ângulos articulares (Levine & Millis, 2006) 

e alguns cuidados devem ser tomados para uma optimização dos resultados. Assim, para 

um correcto uso do goniómetro, é necessário que o animal permaneça sempre na mesma 

posição ao longo das medições, sendo mais fácil o decúbito lateral. A colocação do próprio 

membro é importante, pois a posição das articulações próximas à articulação sob avaliação, 

podem alterar a goniometria da última (Hesbach, 2007). As avaliações devem ser realizadas 

com o animal ou sempre sedado, ou sempre acordado, assim como deve ser sempre o 

mesmo clínico a realizar as medições, para que o mínimo de interferências externas seja 

introduzido no procedimento. Contudo, segundo estudos já realizados, estas alterações no 

protocolo não resultam em diferenças significativas neste tipo de avaliação (Levine & Millis; 

Jaegger et al., 2002). Para além do valor do ângulo articular, outras possíveis alterações 

devem ser registadas, tal como a possível presença de crepitação, dor ou ausência de um 

suave e normal deslize articular. O goniómetro deve ser posicionado mediante o paciente 

em causa e a sua estrutura anatómica, estando já descritas quais devem ser as estruturas 

ósseas de referência na avaliação de cada articulação. Outro 
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cuidado a ter é a avaliação do membro contralateral, já que ainda não estão especificados 

os valores goniométricos normais de cada raça. Como já foi dito anteriormente, cada animal 

é diferente de outro, sendo impossível avaliar o grau de alteração ou de normalidade dos 

valores sem registar os dados do outro membro. É necessário fazer comparações entre os 

lados esquerdo e direito para ser possível chegar a conclusões mais fiáveis (Hesbach, 

2007). Apenas em algumas raças estes valores foram estudados e registados.

Tabela nº 16 - Valores de amplitude de movimento (Flexão – Extensão) das principais 

articulações em três raças de cães (Adaptado de Hesbach, 2007)

Articulação Labrador Irish Wolfhound Basset Hound

Carpo 32 a 196º 37 a 172º 36 a 195º

Cotovelo 36 a 165º 32 a 152º 30 a 146º

Ombro 57 a 165º 55 a 152º 72 a 133º

Tibiotársica 38 a 165º 47 a 159º 32 a 140º

Joelho 41 a 162º 33 a 147º 56 a 153º

Anca 50 a 162º 49 a 122º 79 a 139º

Figura nº 40 - Medição do ROM no Labrador (Adaptade de Bockstahler et al., 2004)
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6. Importância da Medicina Física de Reabilitação no Pós-Operatório

O acto cirúrgico por si só provoca uma panóplia de alterações locais nos tecidos invadidos 

resultantes da inflamação decorrente, tais como vasodilatação, hemostase e alterações na 

permeabilidade vascular favorecendo a formação de edema e indução de dor, com 

subsequentes efeitos sistémicos de taquicardia, taquipneia, hipertensão arterial, aumento do 

estado metabólico com maior consumo de oxigénio e nutrientes, depressão imunitária e 

libertação de mediadores de inflamação. Até certo ponto, a inflamação é necessária e 

favorável à cicatrização dos tecidos, permitindo a formação de uma rede de fibrina e a 

chegada de neutrófilos e macrófagos essenciais à reparação tissular e à prevenção de uma 

potencial infecção, contudo, se em larga escala e de duração prolongada será bastante 

prejudicial à recuperação do paciente pelos efeitos secundários que potencia (Shumway, 

2007). 

A própria imobilização do animal, muitas vezes já decorrente há alguns dias ou semanas 

antes da cirurgia, se duradoura, terá consequências a nível muscular, ósseo, articular, 

afectará ligamentos e cartilagens além dos efeitos psicológicos causados tanto no paciente 

como no proprietário. A não contracção muscular e o não apoio dos membros leva à 

diminuição na quantidade de osteoblastos e ao aumento de osteoclastos com consequente 

perda e deficiente remodelação óssea, mais acentuada ainda se se tratar de um animal 

jovem. Se a imobilização perdurar mais de 12 semanas a perda óssea poderá ser 

irremediável, se for inferior, a reabilitação deverá durar pelo menos 5 a 10 vezes o período 

total de inactividade para que ocorra recuperação da massa óssea. As alterações a nível 

muscular surgem logo após as 72 horas de imobilização, sendo os músculos implicados na 

mesma e os músculos posturais do músculo afectado, aqueles mais gravemente afectados 

apresentando mais rapidamente sinais de atrofia, edema e dor. A recuperação da massa e 

força muscular é possível após um período de reabilitação com o dobro ou quádruplo do 

tempo decorrido em inactividade. As consequências a nível articular surgem duas semanas 

após as mesmas não sustentarem o peso do animal e sem realizarem movimentos 

essenciais ao fluxo de liquido sinovial através da articulação. Tecido fibrótico forma-se em 

redor e mesmo no interior da articulação provocando um défice cada vez maior de amplitude 

e movimento, sendo estas novas adesões motivo para a ocorrência de contracturas. As 

cartilagens sofrem ulcerações e os ligamentos ficam frágeis por desorganização das fibras 

de colagéneo (Doyle, 2004). Apesar do conhecimento destes eventos, por vezes a 

imobilização é real e infelizmente imprescindível, mas muitos Médicos Veterinários mantém 

ainda a política de invariavelmente após cirurgia confinar espacialmente o animal e aplicar 

dispositivos que impossibilitam a sua mobilidade. Na Medicina Humana, um plano de 

reabilitação física é já instituído metodicamente como tratamento destes pacientes e 

obtenção de um menor período de recuperação (Shumway, 2007). Na Medicina Veterinária



Medicina Física de Reabilitação em Animais de Companhia e sua Aplicação a Três Casos Clínicos

59

esforços já são feitos nesse sentido mas poucos são os clínicos em Portugal que a realizam. 

Que faltará para que vantagens da Fisioterapia sejam finalmente acreditadas e os seus 

métodos aplicados aos nossos igualmente merecedores pacientes? 

Os principais objectivos da Medicina Física de Reabilitação nos pacientes pós-cirúrgicos, 

são assim a diminuição da dor, dos sinais de inflamação e a manutenção da mobilidade e 

flexibilidade dos membros melhorando a sua qualidade de amplitude e força. A Fisioterapia 

apresenta-se efectivamente crucial após cirurgias ortopédicas. Quando a cirurgia envolve a 

recuperação de um membro a sua importância deriva da alteração e défice de função do 

mesmo associado à presença de edema, hemorragia, neoformação de tecido fibroso e dor 

por acção cirúrgica, que poderá causar perda na amplitude de movimentos, atrofia muscular, 

contracturas e alterações de postura e locomoção importantes (Dunning, 2004).

Em ortopedia, uma das áreas mais importantes na reabilitação física veterinária, a maioria 

dos casos que surgem numa Clínica Veterinária são de traumatismos com ocorrência de 

fracturas. Os cirurgiões por regra importam-se sobretudo com a reparação da fractura em si, 

pondo um pouco de lado a recuperação dos tecidos moles circundantes e tão importantes 

para a reabilitação e o uso do membro afectado. É necessário perceber que a aplicação de 

fisioterapia permite não só sarar uma fractura mas sim recuperar a função de todo o 

membro. Ainda assim existe algum receio em implementar métodos de fisioterapia logo no 

início do período pós-cirúrgico, contudo, investigações demonstram o seu sucesso desde 

que o clínico possua correctos conhecimentos acerca dos processos de cicatrização e de 

biomecânica e das características de cada método, suas vantagens e contra-indicações 

(Davidson, Kerwin & Millis, 2005). Assim, é importante referir que, movimentos passivos de 

amplitude articular estão contra-indicados em casos em que existe demasiada instabilidade 

em fracturas periarticulares ou quando existem lesões nos tendões e ligamentos, podendo 

estes exercícios prejudicar a recuperação do animal. Massagens realizando compressão 

não são recomendadas no pós-operatório, a técnica de fricção só pode ser realizada no 

mínimo após 24 horas, sobre incisões e tecidos com feridas. Pelo contrário realizar uma 

prega de pele percorrendo a área é indicado para estas situações pois mantém a 

elasticidade e evita a formação de adesões na pele (Shumway, 2007). 

As fracturas em geral apresentam três fases de cicatrização cujo conhecimento é deveras 

importante para um apropriado maneio e reabilitação. A fase inflamatória dura cerca de 2 a 

3 semanas, ocorre formação de hematoma e crescimento de tecido de granulação, assim, 

neste período é importante diminuir a inflamação e a dor, realizar movimentos passivos nas 

articulações próximas à fractura, iniciar a mobilização do paciente lentamente, permitindo a 

formação e deposição do primeiro tecido cicatricial. Durante a fase de reparação, ocorre 

formação de um calo fibroso ou cartilaginoso no local da fractura permitindo a união dos 

segmentos ósseos, com subsequente mineralização e formação de novo osso de matriz 
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ainda desorganizada e mais frágil. Esta fase é favorecida pela realização de pequenos 

movimentos do local que levará a uma maior chamada de sangue e formação de novo 

tecido no periósteo, contudo muito cuidado é necessário para que não seja aplicado um 

excesso de força e consequente atraso na cicatrização. A última fase, a de remodelação, 

compreende a formação de tecido ósseo organizado e resistente sendo também uma fase 

importante para a reabilitação do animal, permitindo-o recuperar totalmente a sua força e 

actividade. As fracturas por si levam também a problemas a nível muscular por desuso 

como o caso da limitação de movimento do quadrícipede em que há formação de tecido 

fibroso nos músculos (na fractura de fémur ocorre muito, fibrose do vasto intermédio), o que 

provoca contracturas e instabilidade articular (Doyle, 2004).

O plano de reabilitação de animais com fracturas deve ser traçado mediante o tipo de 

fractura, o local, a estabilidade que será possível alcançar na mesma, a severidade das 

lesões nos tecidos moles circundantes e a eventual presença de outras doenças tais como a 

osteoartrite. A aplicação de métodos de reabilitação deve ser iniciada antes mesmo da 

cirurgia. A crioterapia durante um período de 15 a 20 minutos associada à realização de 

uma ligadura permite reduzir o edema e a lesão dos tecidos e analgésicos devem ser 

prescritos para a redução da dor (Davidson et al., 2005). Referenciada está ainda a 

realização de massagem superficial facilitando a drenagem e reduzindo o edema, contudo 

muitos cuidados são necessários na sua aplicação para que os tecidos não sejam ainda 

mais prejudicados (Downer & Spear, 1975). O cirurgião deve sempre evitar o corte de 

músculos ou tendões durante a cirurgia, causar o mínimo de stress adicional aos tecidos e 

atingir o máximo possível de estabilidade do membro com a reparação da fractura (os 

métodos utilizados cirúrgicos para os diferentes tipos de fracturas ultrapassa os objectivos 

deste trabalho não sendo aqui descritos). Desta forma diminuirá a quantidade de edema e 

dor pós-operatória e a formação de tecido fibroso que dificultará o retorno a um normal 

locomoção e amplitude de movimentos (em fracturas articulares normalmente é necessária 

uma maior exposição da mesma com maior lesão dos tecidos e maiores dificuldades de 

recuperação) (Davidson et al., 2005). Após cirurgia diversos métodos são possíveis de 

realizar, cada um com seus benefícios já descritos anteriormente, e aplicações mais 

específicas a cada caso. É aconselhado em geral e em primeiro lugar a aplicação de gelo e 

posteriormente, mediante a situação do paciente, poderá iniciar-se a realização de

movimentos passivos para evitar a imobilização total do membro e seus efeitos secundários, 

com diminuição da frequência dos mesmos com a possibilidade de iniciar a realização 

exercícios terapêuticos activos variados. Alongamentos são realizados quando já não 

existem sinais de inflamação presentes, permitindo aumentar a amplitude e flexibilidade dos 

movimentos por acção sobre os músculos, ligamentos e cápsula articular. A aplicação de 

calor superficial, preferencialmente húmido, pois diminui a dor e o espasmo muscular mais 
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eficazmente que o calor seco, permitirá aumentar a circulação sanguínea, relaxar os 

músculos e diminuir o nível de dor presente. A utilização de técnicas que permitem alcançar 

calor mais profundamente nos tecidos, tal como o ultrasom, proporcionam além de uma 

maior flexibilidade e relaxamento muscular, diminuindo em muito o risco de contracturas, um 

aumento na capacidade de cicatrização dos tecidos (Doyle, 2004). A utilização de ultrasom 

era antigamente contra-indicada em caso de fracturas tal como reporta um artigo de 1975, 

dizendo que a dor poderia ser exacerbada retardando a recuperação do animal, só sendo 

útil recorrer a este método em situações de grande cronicidade (Downer & Spear, 1975). 

Actualmente, pelo contrário, têm sido feitas investigações descrevendo a importância do 

ultrasom pulsátil na mais rápida cicatrização de fracturas. A estimulação eléctrica é outro 

método de possível utilização em pacientes em recuperação de fracturas, permitindo 

diminuir a perda de força e a atrofia muscular, limitar as prejudiciais alterações ósseas e 

cartilagíneas induzidas pela imobilização e ainda facilita a formação do calo ósseo pelo 

aumento de sangue ao local que proporciona (Doyle, 2004). Em geral, todos estes métodos 

são possíveis e viáveis, contudo, é necessário conhecer alguns problemas secundários 

associados a cada tipo de fractura e de localização das mesmas, de forma a prevenir ou 

reabilitar os pacientes de uma forma geral e verdadeiramente acertada. Por exemplo, no 

caso de fracturas na epífise distal do fémur, muitas vezes está associado a ocorrência de 

contracturas dos músculos quadricipedes, ocorrendo uma extensão exagerada do membro 

com severo défice na realização de movimento articular. Tal ocorre por deposição de tecido 

fibroso e formação de adesões muito derivado da colocação de talas que mantêm o membro 

em extensão e imóvel durante um longo período de tempo. Após formadas estas adesões, a 

manipulação do membro deve ser cuidada pois se forem realizados exercícios de PROM o 

osso pode fracturar novamente. É necessário remove-las cirurgicamente e depois sim 

aplicar os exercícios, infelizmente o prognóstico não é favorável. Para que a amputação 

(muitas vezes a única solução nestes casos e cuja reabilitação também é bastante 

importante, incidindo em exercícios de adaptação e de desenvolvimento de equilíbrio e 

propriocepção) seja evitada, a aplicação de métodos de fisioterapia logo após a cirurgia são 

imprescindíveis. Assim é aconselhada a colocação do membro em flexão por meio de 

ligaduras, aplicação imediata de gelo e PROM mesmo antes do animal recuperar da 

anestesia e indução de analgesia por meio de AINE´s. Posteriormente são introduzidas no 

plano de reabilitação a realização de massagens, alongamentos, passeios à trela e 

aplicação de calor (este apenas após o fim da fase inflamatória). Se estes cuidados forem 

tomados, o prognóstico para este paciente apresenta-se muito favorável. A reabilitação é 

também muito importante em pacientes com fixadores externos que se podem recusar a 

flectir ou realizar extensão do membro, assim, a colocação de gelo, muitas vezes aplicado à 

própria estrutura metálica, exercícios passivos de amplitude articular, alongamentos e



Dissertação de Mestrado – V. Leiria

62

exercícios activos como, bola, cavaletes e passeios, incentivam o uso correcto do membro e 

desenvolvem o nível de propriocepção do paciente reabilitando-o melhor e mais 

rapidamente. Quando os pacientes realizam cirurgia por possuírem alterações a nível 

articular, tais como fracturas, luxações ou ruptura de ligamentos, o plano de reabilitação 

inclui crioterapia e bandagem, massagem e analgésicos imediatamente após a cirurgia, 

posteriormente o uso de estimulação eléctrica é aconselhado assim como a realização de 

exercícios terapêuticos alguns dias depois. Se o paciente não se conseguir manter em 

estação pode-se recorrer ainda à estimulação eléctrica neuromuscular estimulando a 

recuperação da força muscular. Após a fase inflamatória é então possível e bastante útil 

recorrer às terapias com produção de calor nos tecidos (calor superficial e profundo), antes 

da realização de exercícios passivos ou activos, de modo a relaxar os músculos, melhorar a 

sua elasticidade e permitir um melhor desempenho durante os movimentos. 

Tabela nº 17 - Reabilitação após cirurgia articular (Adaptado de Davidson  et al., 2005)

Objectivos Tratamento

Controlo da Inflamação e Edema Crioterapia, Bandagem com pressão, 

Massagem e AINE´s

Manutenção ou Melhorias no ROM Movimentos passivos de amplitude articular, 

Ultrasom (após resolução da inflamação)

Controlo da Dor Analgésicos, TENS, Calor, Crioterapia

Fortalecimento Muscular NMES, Exercícios terapêuticos, Terapia 

aquática (após a incisão estar cicatrizada) 

Na reabilitação de pacientes cuja cirurgia incidiu na remoção da cabeça do fémur, o plano 

terapêutico é semelhante a qualquer outro tipo de artroplastia, contudo, mais atenção é 

dada a exercícios, realizados progressivamente, como o de sentar e levantar, introduzido 

para melhorar a força muscular dos glúteos sem causar demasiada extensão da anca nos 

períodos próximos à cirurgia; passeios em que o piso é inclinado e o animal, ao subir, 

trabalha os glúteos e inicia uma maior extensão da anca e finalmente exercícios de dança 

apoiando apenas os membros posteriores possibilitando a aumento da força muscular e a 

extensão máxima da anca. Em casos de luxação articular, com resolução tanto externa 

como interna, cuidados são necessários para não causar danos ao animal. São 

aconselhados nas primeiras três semanas de tratamento a realização de exercícios PROM 

apenas num plano sagital, movimentos de adução e abdução, que podem causar stress 

articular, são de evitar, assim como, exercícios em que o paciente apoia a totalidade do seu 

peso nos membros. Progressivamente são introduzidas técnicas de ultrasom e 

alongamentos, o animal poderá passar a usar mais o membro/articulação afectada 

realizando passeios e passadeira aquática, contudo, exercícios que implicam grande esforço 
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como correr, saltar e nadar descontroladamente, só devem ser realizados após a luxação 

estar completamente cicatrizada o que dependerá da gravidade da mesma, mas 

normalmente ocorre entre o primeiro e o terceiro mês. Outras afecções associadas a défices 

articulares e bastante comuns na prática veterinária são a displasia da anca e do cotovelo e 

a introdução de um plano de fisioterapia pós cirurgia nestes pacientes implica o 

conhecimento das variadas técnicas cirúrgicas de resolução destes processos. Assim no 

caso da displasia da anca, a remoção da cabeça do fémur surge como uma hipótese 

cirúrgica e o seu plano de reabilitação associado já foi referido. Caso se opte por realizar 

osteotomia pélvica tripla, a actividade deve ser restrita durante 4 a 6 semanas permitindo 

uma óptima cicatrização do osso, contudo, a aplicação de gelo e a realização de exercícios 

passivos e assistidos está indicado como métodos possíveis e vantajosos. Após 2 semanas 

suaves e leves exercícios terapêuticos activos podem ser introduzidos no plano terapêutico, 

passando a exercícios de estimulação da força muscular apenas após a cicatrização estar 

completa. Quando a opção cirúrgica passa pela utilização de uma prótese, com total 

remodelação da anca, a luxação é uma das consequências possíveis e mais frequentes. 

Assim a mobilização do animal requer bastantes cuidados, muitas vezes o confinamento por 

um período de um mês é aconselhado passando a fisioterapia apenas por crioterapia, 

exercícios passivos e deambulação com uma toalha permitindo ao animal mover-se sem a 

totalidade do peso e evitando a possibilidade de abdução do membro com consequente 

luxação. Será então mais tarde necessário realizar exercícios de reconquista de 

propriocepção, equilíbrio e postura assim como de força muscular. Exercícios mais violentos 

como corrida e salto, apenas podem ser realizados 3 meses após cirurgia. Na displasia do 

cotovelo, quando existe não união do processo ancóneo, se a cirurgia passar pela fixação 

do mesmo o programa de reabilitação será lento e demorado enquanto se se optar por o 

remover, o plano de fisioterapia decorrerá muito mais rapidamente sendo implementados 

logo após cirurgia exercícios de PROM, passeios curtos à trela e terapia aquática. No caso 

de se tratar de um problema de incongruência articular, é essencial diminuir a inflamação, o 

edema e a dor, potencializar os movimentos e evitar adesões através da realização de 

ultrasons e exercícios passivos. Estes casos normalmente levam à osteoartrite e 

infelizmente os pacientes sujeitos a este tipo de cirurgia só iniciam a fisioterapia após 

apresentarem sinais da mesma (Davidson  et al., 2005). 

O pós-operatório de pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior era comummente 

de completo repouso, com realização de uma ligadura que permitia uma total imobilização 

do membro e exercícios muitos restritos num período mínimo de 6 semanas (Harasen, 

2001), contudo com os resultados de investigações humanas e veterinárias acerca dos 

potenciais efeitos da imobilização prolongada, os protocolos tem vindo a sofrer alterações e 

estudos têm sido realizados nesse sentido e não só no âmbito de encontrar apenas 
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melhores técnicas cirúrgicas. Na Medicina Humana protocolos de fisioterapia são já 

implementados rotineiramente, sendo descrito que 96% dos cirurgiões australianos 

prescrevem sempre aos pacientes caninos com ruptura do ligamento cruzado anterior 

sessões de reabilitação física (Monk, Preston & McGowan, 2006). Investigações veterinárias 

foram já realizadas analisando a qualidade e percentagem de deposição de peso no 

membro afectado 4 semanas após cirurgia, tendo o grupo de animais a realizar fisioterapia 

42% de melhorias comparativamente com um grupo controlo de animais em que não foram 

realizados quaisquer métodos de reabilitação física (Harasen, 2001). Outro estudo realizado 

em animais sujeitos à técnica de TPLO, demonstrou que o grupo em terapia num centro de 

reabilitação obteve melhores valores de ganho de massa muscular e amplitude de 

movimentos relativamente a um grupo de animais nas mesmas condições mas realizando 

apenas fisioterapia em casa (passeios à trela), contudo não se encontraram diferenças na 

progressão dos índices de claudicação e capacidade de depositar peso no membro 

afectado, entre os dois grupos (Monk et al., 2006). 

Gráfico nº 8 - Média do Perímetro muscular ao longo do tempo, após TPLO, em cães que 

realizaram fisioterapia (círculos abertos) e em cães que realizaram apenas exercícios em 

casa (quadrados pretos) (Adaptado de Monk et al., 2006)

Gráfico nº 9 - Média do Grau de Flexão        Gráfico nº 10 - Média do Grau de Extensão

da articulação do joelho ao longo do        da articulação do joelho ao longo do 

tempo após TPLO, em cães que realizaram       tempo, após TPLO, em cães que realizaram

fisioterapia (círculos abertos) e em cães             fisioterapia (círculos abertos) e em cães

que realizaram apenas exercícios em casa        que realizaram apenas exercícios em casa 

(quadrados pretos)        (quadrados pretos)

(Adaptado de Monk et al., 2006)         (Adaptado de Monk et al., 2006).
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Através da avaliação da postura por medições do pico das forças verticais exercidas pelo 

animal e pelo impulso vertical, foram comparados valores dos animais antes da cirurgia e 6 

meses após. Concluiu-se que o pico de forças verticais era 18% superior no grupo de cães a 

realizar fisioterapia e o impulso vertical obteve 13,9% de vantagem no mesmo grupo, 

atingindo valores médios iguais aos existentes nos membros contralaterais não afectados 

(Marsolais et al., 2002). 

Gráfico nº 11 - Comparação do pico de forças verticais antes da cirurgia e seis meses após, 

entre o grupo de cães a realizar fisioterapia (barras a negro) e o grupo com exercício restrito 

(barras sombreadas) (Adaptado de Marsolais et al., 2002).

Gráfico nº 12 - Comparação do impulso vertical antes da cirurgia e seis meses após, entre o 

grupo de cães a realizar fisioterapia (barras a negro) e o grupo com exercício restrito (barras 

sombreadas) (Adaptado de Marsolais et al., 2002).

Estes e muitos outros estudos demonstram assim as vantagens da implementação de um 

plano de fisioterapia no pós-cirúrgico desta patologia, evitando a atrofia muscular iniciada 

logo após 2 semanas da ruptura do ligamento e que chega a atingir um terço da totalidade 

do músculo em apenas 5 semanas e melhorando a amplitude e a harmonia de movimentos 

de flexão e extensão (Harasen, 2001), previne a ocorrência de espasmos musculares e 

Membro afectado    Membro Contralateral     Membro Afectado    Membro Contralateral
(Pré-operatório)       (Pré-operatório)              (6 meses após)        (6 meses após)

Membro afectado    Membro Contralateral     Membro Afectado    Membro Contralateral
(Pré-operatório)       (Pré-operatório)              (6 meses após)        (6 meses após)
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permite melhorias na qualidade da locomoção do animal. Em geral, os métodos utilizados 

passam inicialmente pela crioterapia, PROM e AINE´s com a introdução de passeios à trela 

após um dia da cirurgia. A terapia dentro de água é iniciada dentro de uma semana desde 

que os tecidos estejam cicatrizados tendo um papel importantíssimo na recuperação destes 

pacientes, pela possibilidade de variar o nível de água, pela resistência causada pela 

mesma e pelo auxilio que presta nos animais que são ainda incapazes de colocar o membro 

no chão (Davidson et al., 2005). Um estudo demonstra que um grupo de animais realizando 

exercício numa passadeira dentro de água obtiveram uma melhor recuperação da função 

articular e igual percentagem de massa muscular que um grupo apenas com exercícios 

numa passadeira em terra (Monk et al., 2006). Outros exercícios activos são realizados 

como subir escadas, subir inclinações, sentar e levantar. A actividade mais forte como saltar 

é apenas permitida no terceiro mês. Se a técnica cirúrgica passar por técnicas 

intracapsulares o plano de reabilitação será semelhante mas com uma progressão mais 

lenta. No caso de se utilizar a técnica de TPLO, são necessárias precauções no maneio 

pós-operatório como evitar um excessivo stress e flexão do joelho durante exercícios, já que 

esta cirurgia apresenta possíveis complicações como lesões da patela, no primeiro mês 

após a cirurgia, ou de avulsão de parte da crista da tíbia. Pacientes com lesões afectando os 

tendões e após resolução cirúrgica das mesmas, também estão indicadas para realizar 

Medicina Física de Reabilitação. Movimentos activos dos tendões devem ser evitados 

permitindo que este cicatrize correctamente, assim exercícios de PROM devem ser iniciados 

apenas 3 semanas após cirurgia favorecendo um remodelação efectiva. Os exercícios 

activos devem ser vigiados até às 6 semanas e é descrito como vantajoso a colocação de 

tala ou ligadura sobre o tendão nos períodos de repouso. A partir desta data o tendão será 

capaz de suportar o peso do animal sem rupturar contudo o exercício deve ser aumentado 

progressiva e suavemente atingindo apenas após um ano a força e estabilidade normais. 

Em situações de contractura do tendão flexor ou no pós-cirurgico de ruptura do tendão de 

Aquiles ou dos tendões flexores digitais superficiais e profundos, são instituídos também 

métodos como terapia com ultrasom com 3.3 MHz, aplicação de calor superficial e 

exercícios de alongamento e massagens após o período de normalmente 3 semanas de 

repouso, facilitando a cicatrização e possibilitando um melhor relaxamento local (Davidson

et al., 2005).
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7. Importância da Medicina Física de Reabilitação em Pacientes Neurológicos

A Medicina Física de Reabilitação apresenta um papel muito importante na recuperação ou 

manutenção da função em pacientes com patologia do sistema nervoso, tais como, lesões 

agudas ou crónicas da medula espinhal, lesão nos nervos periféricos ou doenças 

neuromusculares (Olby & Glick, 2005). Estes animais apresentam sintomas variados e com 

diversos graus de gravidade, desde ataxia, incoordenação, parésia, paralesia, dor, 

incontinência, mau estar, prostração, perda de sensibilidade ou pelo contrário hiperestesia, 

entre outros. Assim, de forma geral, são pacientes com mobilidade reduzida, permanecendo 

mais tempo em decúbito, sofrendo, tal como descrito no Homem, atrofia muscular (devido a 

alterações enzimáticas e estruturais dos miócitos com subsequente inflamação e défice de 

regeneração muscular), diminuição de amplitude articular (por fibrose e retracção capsular), 

formação de úlceras de decúbito, complicações respiratórias (pneumonia por aspiração), 

défices nutricionais e até mesmo exacerbação dos sinais neurológicos por inactividade 

(Dunning, 2007; Olby & Glick, 2005). Muitas vezes, os sintomas secundários à patologia 

neurológica, podem chegar mesmo a ser fatais (Olby & Glick, 2005).

A Fisioterapia surge como uma opção terapêutica adjuvante, pós cirúrgica ou até mesmo 

como terapia única, tentando melhorar a qualidade de vida do animal ou dando uma 

oportunidade de recuperação a pacientes que de outra forma seriam sujeitos a eutanásia 

(Speciale & Fingeroth, 2000). Para tal é extremamente necessário a realização de um 

extenso exame clínico e neurológico, localizando qual a região afectada e traçar um plano 

adequado às capacidades e estado geral do paciente. 

Se a lesão for ao nível da coluna vertebral, podemos estar perante uma situação aguda ou 

crónica, sendo a abordagem mais apropriada diferente consoante o caso específico. Em 

primeiro lugar é necessário ter certos cuidados específicos com o animal, tais como, 

permanecer confinado, no máximo de higiene e conforto, por vezes é necessário a 

realização de talas de estabilização e sempre alertar o dono para o prognóstico e 

possibilidades de tratamento (Mikail & Pedro, 2006). O confinamento é um parâmetro um 

tanto controverso, sendo necessário inicialmente de forma a evitar o excesso de 

movimentação do animal e risco de exacerbação da lesão, evidências demonstram que um 

animal confinado tem mais dificuldades em recuperar. É necessário receber estímulos do 

meio, desenvolver a capacidade sensorial, provocar respostas, permitindo uma mais fácil e 

rápida recuperação ao animal (Speciale & Fingeroth, 2000). 

Em lesões agudas da medula espinhal, tais como hérnias discais, traumas com 

consequentes luxações ou fracturas vertebrais, embolias fibrocartilagíneas, entre outras, o 

tratamento normalmente instituído é a cirurgia, executada o mais rápidamente possível, em 

seguida, o clínico deve focar o plano de reabilitação na tentativa de reaver ao máximo a 
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função neurológica normal afectada por défices de perfusão e consequente necrose dos 

tecidos do sistema nervoso (Olby & Glick, 2005). Se a lesão afectar apenas parte dos 

tecidos, a reabilitação do paciente é possível através da activação e exercício dos axónios 

que permanecem viáveis, como a regeneração neuronal não é possível, se a lesão medular 

for total, o paciente permanecerá com paralisia na região afectada. Nos casos em que a 

mielina dos nervos é afectada, a recuperação é possível mas demorada, retomando o 

animal, as capacidades funcionais da área. A presença de percepção de dor profunda é um 

parâmetro muito importante na avaliação do paciente e na realização do seu prognóstico, já 

que apenas uma lesão grave provoca a inibição da percepção consciente da dor, contudo, a 

sua diminuição não implica necessariamente uma impossibilidade de recuperação pois um 

corte na função medular não significa literalmente a presença de um corte anatómico e de 

lesão medular total irreversível (Gandini, Cizinauskas, Lang, Fatzer & Jaggy, 2003; Olby & 

Glick, 2005). Por tudo isto é necessário realizar um bom diagnóstico, escolher os melhores 

métodos de reabilitação, adaptar os objectivos desejados e possíveis de obter a cada caso e 

transmiti-los ao proprietário. 

Por vezes é impossível realizar a cirurgia, ou por incapacidade financeira ou por 

impossibilidade clínica, por exemplo quando o paciente apresenta alterações cardíacas 

graves. Nesses casos a recuperação do paciente é mediada apenas através da Medicina 

Física de Reabilitação e muitos casos positivos têm sido documentados nesse sentido. Um 

estudo realizado, utilizando cães e gatos sujeitos cirurgicamente a lesão medular, 

demonstrou a capacidade da terapia manual na recuperação dos mesmos, permitindo-os 

caminhar, urinar e defecar. Iniciou-se assim a utilização de métodos de fisioterapia em 

pacientes humanos com lesões medulares. Um artigo de Speciale e Fingeroth (2000),

documenta ainda o caso de três cães com lesões graves ao nível da medula, em que os 

únicos tratamentos instituídos foram exercícios terapêuticos e massagens com resultados 

bastante motivadores. Estes casos suportam a ideia da realização de Medicina Física de 

Reabilitação não só no pós-operatório, como tratamento adjuvante, mas também como um 

método único e possível alternativamente à cirurgia. Um dos pacientes retomou a 

capacidade de permanecer em estação após oito dias de tratamento, às 6 semanas era 

capaz de andar sozinho e aos 6 e 18 meses, com manutenção da terapia em casa, 

mantinha a capacidade de andar e correr, apenas com sinais de défices proprioceptivos 

como uma ligeira hipermetria (Speciale & Fingeroth, 2000). Um dos casos teve recidiva dos 

sintomas, caso esse em que o protocolo não foi realizado como desejado e inicialmente 

traçado pelo clínico. Assim, este resultado negativo pode ser explicado pela necessidade de 

manutenção da terapia, sem interrupções, realizada correctamente e de forma a evitar que 

novas lesões surjam ou sejam induzidas, tais como compressão e concussão permanente 

por instabilidade da coluna vertebral (Olby & Glick, 2005; Speciale & Fingeroth, 2000). Em 
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casos reportados de animais com embolismo fibrocartilagíneo, sujeitos a tratamentos de 

reabilitação física, uma taxa de sucesso de até 90% foi observada na recuperação da 

locomoção, sendo alcançada uma postura e movimento semelhantes ou até mesmo iguais 

às existentes antes da lesão (Gandini et al., 2003).

Em geral, nos casos de lesão medular aguda, os objectivos traçados na reabilitação de 

pacientes envolvem a diminuição ou eliminação da dor, evitar a atrofia muscular, manter a 

amplitude articular e restabelecer a função neuromuscular e proprioceptiva. Para tal são 

realizadas massagens, de forma a obter o relaxamento dos músculos paraespinhais, cujos 

espasmos impedem o movimento vertebral correcto e potenciam um movimento mais forte 

com possível lesão, na articulação instável (Speciale & Fingeroth, 2000), exercícios 

passivos, trabalhando a amplitude de movimento em pacientes com incapacidade de 

movimento voluntário e/ou atrofia muscular. Idealmente, 15 a 20 movimentos de flexão e 

extensão e em seguida de bicicleta, devem ser realizados em cada membro, 3 a 4 vezes por 

dia. Animais com lesões no neurónio motor superior devem ainda realizar exercícios de 

resposta aos reflexos de flexão e patelar, 5 vezes por ciclo, num total de 4 ciclos diários 

(Olby & Glick, 2005). Para animais com capacidade de realizar movimentos voluntários, são 

instituídos exercícios como manter-se em estação e induzir desequilíbrios na marcha 

assistida (Mikail & Pedro 2006; Olby & Glick, 2005). Estes baseiam-se na terapia 

desenvolvida por Berta e Karel Bobath em 1940, cujo principio parte da possibilidade de 

desenvolvimento e adaptação cerebral a alterações funcionais, a neuroplasticidade. A 

localização de uma determinada função no cérebro poderá ser assim alterada para outro 

local através da realização de aprendizagem por repetição permanente (Dunning, 2007). A 

natação surge como um método de extrema importância nos animais com lesões 

medulares, assim como a utilização de bolas e tábuas instáveis, no desenvolvimento de 

coordenação e propriocepção, tal como foi já anteriormente referido neste trabalho. Outros 

métodos como os ultrasons (não usados directamente sobre medula exposta por

laminectomia) TENS e o laser, permitem diminuir o grau de dor e consequente espasmo 

muscular e a estimulação muscular eléctrica, incidindo mais a nível do desenvolvimento da 

massa e força muscular (Mikail & Pedro, 2006; Olby & Glick, 2005).

Quando o paciente apresenta uma lesão crónica a nível medular, resultantes de 

degeneração vertebral ou das estruturas adjacentes, tal como mielopatia degenerativa, 

síndrome de Wobbler, presença de quistos na subaracnóide, neoplasias, entre outras, os 

défices neurológicos surgem por compressão, com consequente deformação ou morte de 

axónios e desmielinização. Nestes pacientes a avaliação inicial é semelhante à realizada 

nos casos agudos, contudo, mais atenção deve ser prestada à possibilidade de existirem 

outras afecções crónicas, por exemplo na articulação do joelho, o que poderá alterar o plano 

de tratamento, assim como verificar se o animal apresenta hiperestesia, frequente 



Dissertação de Mestrado – V. Leiria

70

nestes casos e que poderá trazer muitos problemas. A atrofia muscular é usual, sendo a sua 

reabilitação um dos objectivos nestes casos, tal como a mediação da dor e restabelecimento 

da função neuromuscular. 

As lesões crónicas, muito devido à presença de problemas primários não descobertos, à 

dificuldade na identificação de um diagnóstico definitivo e ainda pelo já elevado grau de 

lesão presente na altura em que o proprietário se apercebe dos sintomas do animal, 

apresenta uma recuperação mais difícil, geralmente não total e frequentemente apresenta 

recidivas. A recuperação destes casos é possível através da descompressão dos tecidos 

afectados sendo bastante importante iniciar os métodos de reabilitação física o mais rápido 

possível. Em geral são semelhantes aos utilizados na recuperação de lesões agudas, 

contudo, maior atenção deve ser dada aos exercícios de coordenação, marcha e natação 

pois a recuperação destes pacientes é bastante mais longa que nos casos agudos (Olby & 

Glick, 2005).

Em estudos realizados em cães com mielopatia degenerativa, patologia sem tratamento 

específico e efectivo ainda conhecido, indicam que a realização de fisioterapia melhora a 

qualidade e a quantidade de tempo de vida dos pacientes. Em 22 cães avaliados, 9 

realizaram uma terapia intensiva e viveram 255 dias em média, 6 cães realizaram um 

tratamento de grau moderado com sobrevivência de 130 dias, enquanto os 7 que não 

realizaram qualquer tipo de fisioterapia morreram passados 55 dias (Kathmann, 

Cizinauskas, Doherr, Steffen & Jaggy, 2006). A sintomatologia dos pacientes em estudo 

variava de gravidade, mas relacionando a severidade da doença e o grau de fisioterapia 

instaurado, demonstrou-se que mesmo os casos mais graves sob tratamento tiveram maior 

período de vida do que pacientes com menor severidade da doença e sem tratamento 

(Kathmann et al., 2006). 

Gráfico nº 13 - Diagrama relacionando o tempo de sobrevivência em grupos de cães com 

diferentes  graus de fisioterapia: intensiva (vermelho), moderada (azul) e sem fisioterapia 

(preto) (Adaptado de Kathmann, 2006).
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Assim, a importância da Medicina Física de Reabilitação em Veterinária é mais uma vez 

demonstrada e felizmente cada vez são mais os estudos realizados à semelhança do que é 

feito na Medicina Humana, para que o seu uso seja cada vez mais difundido, aperfeiçoado e 

acreditado pela sociedade.

A lesão dos nervos periféricos, alterando a transmissão de impulsos sensitivos e motores, 

ocorre por motivos traumáticos como fracturas de fémur com lesão subsequente do nervo 

ciático, avulsão traumática do plexo braquial, atropelamentos, quedas, causas iatrogénicas 

como injecções intramusculares e mau desempenho cirúrgico (Mikail & Pedro, 2006; Olby & 

Glick, 2005). Os nervos, contrariamente ao que sucede no SNC, têm capacidade de 

regeneração até cerca de 1mm por dia, desde que, estejam presentes células de Schwann 

no meio circundante (Olby & Glick, 2005).

A avaliação do paciente deve ser realizada metódica e extensivamente concluindo sempre 

qual o local e a gravidade da lesão. Exames mais específicos como a realização de 

biopsias, electroneuromiografia e medição da velocidade de condução nervosa, podem ser 

realizadas de forma a confirmar suspeitas e obter resultados mais concretos e precisos 

(Mikail & Pedro, 2006; Olby & Glick, 2005). A severidade das lesões e o subsequente 

prognóstico podem ser avaliados ainda pela presença ou não de sensibilidade profunda, 

pela capacidade motora funcional (Olby & Glick, 2005) e pela localização, as lesões mais 

próximas da medula são de pior prognóstico (Mikail & Pedro, 2006). A classificação 

normalmente é feita em três níveis de severidade: neuropraxia em que ocorre défice de 

condução de impulso nervoso pelo axónio sem que ocorra lesão efectiva do mesmo; 

axoniotmese, o axónio sofre lesão mas o endoneuro e as células de Schwann estão 

presentes e possibilitam a regeneração e neurotmese quando todos os tecidos sofrem lesão 

e perdem a sua integridade, há possibilidade de regeneração contudo é muito mais difícil de 

tal ocorrer (Mikail & Pedro, 2006; Olby & Glick, 2005). 

Estes pacientes apresentam alterações ao nível sensitivo, como hiperstesia e parestesia, o 

que os leva a morder a região, automutilando-se. Sofrem também de severa atrofia 

muscular que se não mediada poderá levar a deformações esqueléticas e de postura (Olby 

& Glick, 2005). O plano de reabilitação passa então por evitar tais situações, fazendo parte 

do mesmo exercícios passivos, estimulação muscular eléctrica (NMES) e laser (Mikail & 

Pedro, 2006; Olby & Glick, 2005).

Quando estamos mediante um caso de patologia neuromuscular por causas infecciosas, 

tóxicas, degenerativas, compressivas e imunomediadas o plano de reabilitação deve ser 

cuidadosamente desenhado pois, por exemplo, um animal com distrofia muscular associada 

ao cromossoma X, se realizar exercício físico intenso pode desenvolver necrose e falha do 

miocárdio. Estes pacientes devem ainda ser sempre avaliados, por meio de questionários ao 

dono, investigando se ocorreram alterações no comportamento após alimentação, tal como 
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tosse ou regurgitação ou mudanças na vocalização. O sistema respiratório e a função 

cardíaca devem ser examinados por auscultação, medição de gases arteriais, raio x e ECG. 

Pois mediante a distribuição e a gravidade da afecção do neurónio motor inferior, além de 

alterações e perda de função dos músculos dos membros, podem também estar afectados o 

esófago, laringe, faringe, provocando possíveis disfagias e pneumonias por aspiração ou 

ainda o próprio miocárdio. É necessário uma adaptação criteriosa das modalidades de 

fisioterapia instituídas e o prognóstico dado aos proprietários irá variar consoante a patologia 

primária, severidade e possibilidades de cura. Assim, se a doença primária não puder ser 

completamente tratada ou estabilizada, o papel da Medicina Física de Reabilitação passa 

por tratamentos paliativos, procurando diminuir a sintomatologia, evitar situações que 

provoquem a agudização do processo e melhorar ao máximo a qualidade de vida do animal 

e do proprietário. Noutras situações mesmo sendo possível eliminar a causa primária, as 

lesões secundárias são tão severas que poderão impedir a reabilitação total ou torná-la 

muito prolongada e difícil, é o caso de atrofia muscular severa ou subsequente contractura, 

o que demonstra mais uma vez a necessidade de realizar terapia física o mais cedo 

possível. Casos como o botulismo ou a poliradiculoneurite têm possibilidade de cura e 

reabilitação desde que esta seja feita de forma intensiva, empenhada, com carinho e 

atenção máxima (Olby & Glick, 2005).
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8. Importância da Medicina Física de Reabilitação em Traumatologia do Desporto

A área desportiva, em Medicina Veterinária, incide sobre animais que praticam actividades 

físicas intensas, tais como, cavalos de corrida, salto, dréssage, cães de caça, de busca e 

salvamento, animais que participam em campeonatos de agilidade, corrida ou salto, entre 

outros. Estas modalidades implicam um esforço muscular e cardiorespiratório elevado, 

acima do normalmente esperado, apresentando estes animais mais facilmente e 

frequentemente lesões traumáticas variadas. A Medicina Física de Reabilitação apresenta 

assim um papel fundamental na prevenção de lesões, com instituição de treinos adequados 

e correcta preparação para o esforço desportivo, no tratamento e reabilitação dos atletas 

para novas provas. Os planos de treino devem ser adequados especificamente ao animal e 

ao tipo de actividade desempenhada pelo mesmo, contudo é bastante difícil encontrar 

valores correctos de intensidade, frequência e duração de exercício. O risco de um 

excessivo plano de actividades envolve a possibilidade de induzir lesão, fadiga ou 

despoletar sintomatologia de uma patologia pré-existente. No Homem estão recomendados 

exercícios diários de intensidade moderada, durante cerca de 30 minutos, para a 

manutenção do estado físico óptimo. Além da resistência física e da força muscular, estes 

atletas devem ser treinados com objectivo de manutenção e desenvolvimento dos níveis de 

propriocepção e equilíbrio, realizando exercícios com obstáculos de diferentes alturas, 

tamanhos, posições, andar em círculos e oitos, manter estação em pisos instáveis e realizar 

exercício aquático (Marcellin-Little, Levine & Taylor, 2005b). 

As lesões de desporto são designadas na Medicina Humana como microtraumáticas, 

derivadas de processos repetidos e com apresentação crónica, embora com fases de 

agudização e lesões macrotraumáticas, de apresentação aguda resultante de trauma 

acidental com necessidade imediata de tratamento médico (Pinheiro et al., 1998). As 

rupturas musculares bastante frequentes e consideradas muitas vezes não diagnosticadas 

nos animais têm na Medicina Humana também bastante relevo tendo sido as suas principais 

causas descritas pelo “American College of Sports Medicine” como défice de aquecimento 

antes do exercício, fraca flexibilidade muscular, fadiga, extensão abrupta dos membros com 

contracção forte e repentina dos músculos, sendo os mais frequentemente lesados, também 

em Veterinária, o semimembranoso, semitendinoso, gracillis e bicipedes femorais. Nos 

nossos pacientes o treino excessivo talvez seja a causa principal para tais lesões (Steiss, 

2002). Em geral, os problemas desportivos derivam de traumas instituídos durante a 

actividade, como ruptura de ligamentos no apoio dos membros no chão após salto, de 

lesões crónicas excessivamente esforçadas ou muito frequentemente afecções como 

displasia da anca não diagnosticada, cujos sinais surgem após exercício intenso. Assim é de 

grande importância não implementar actividades demasiado exaustivas e com possibilidade 
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de ocorrência de traumas severos e possibilitar ao animal períodos de descanso e 

avaliações de estado físico regulares (Marcellin-Little et al., 2005b). 

O exame físico deve ser realizado pelo próprio proprietário, rotineira e metodicamente após 

a actividade desportiva, verificando se existem lesões visíveis como hematomas, edemas, 

sinais de claudicação e dor. A prevenção é sem dúvida a mais valiosa forma de manter o 

animal de desporto em condições óptimas de saúde e performance e mais uma vez o 

proprietário é uma peça chave. A realização de períodos de aquecimento imediatamente 

antes das provas é frequentemente desvalorizada, contudo, é medicamente reconhecida 

como indispensável para um bom desempenho e prevenção de lesões. O aquecimento dos 

tecidos pode ser realizado por meios passivos como massagens, ultrasons ou aplicação de 

calor, ou activamente, através da realização de passeios a passo lento e progredindo para 

jogging e trote. Se se tratarem de animais que competem em concursos de agilidade, um 

aquecimento específico pode ser introduzido, com por exemplo realização de obstáculos, 

trabalhando a coordenação e destreza do animal. A importância do aquecimento reside no 

facto do calor provocar vasodilatação local com maior taxa de aporte de oxigénio e 

nutrientes aos músculos, além disso, as fibras de colagénio e as junções músculo-

tendinosas apresentam maior flexibilidade diminuindo o risco de rutura. A duração e 

intensidade deste tipo de exercícios deve ser adaptado ao animal, à actividade desportiva e 

até mesmo às condições climatéricas existentes, geralmente provocando um consumo de 

oxigénio inferior a 60% relativamente ao consumo máximo durante a prática desportiva ou 

alcançando 70% do máximo de batimento cardíaco, num período aproximado de 15 

minutos. É fundamental não exagerar no tempo e na intensidade dos exercícios pois o 

animal poderá entrar em fadiga e não conseguir descansar e restabelecer-se o suficiente 

nos poucos minutos que restam até ao início da actividade. Após a prova desportiva é 

fundamental a realização de uma fase de arrefecimento através da manutenção de exercício 

de baixa intensidade como simplesmente manter o animal a andar durante cerca de 10 a 20 

minutos. Desta forma é possível manter a circulação sanguínea no local e com ela a 

remoção de catabolitos prejudiciais aos tecidos. O proprietário apresenta assim um papel 

verdadeiramente importante na manutenção do bom estado físico e mental do seu animal, 

tendo o Médico Veterinário a responsabilidade de informar o mesmo acerca dos melhores 

meios e métodos a realizar para a obtenção de bons resultados desportivos e para a 

manutenção da saúde e bem estar do animal. 

Quando o animal se apresentar na clínica após trauma, o Médico Veterinário deverá 

investigar lesões musculares focais, ao contrário do usual em animais não atletas cujos 

problemas musculares tendem a ser generalizados e simétricos, por meio de observação 

visual (Steiss, 2002), palpação, individualizando e alongando cada músculo, procurando a 

inserção (Edge-Hughes, 2007) e procura de sinais de dor, difícil de detectar pela capacidade 
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de resistência e não demonstração de dor normal nestes animais (Steiss, 2002). O clínico 

deve ainda avaliar a postura, a amplitude articular, a massa e força muscular, a flexibilidade 

e facilidade de realização de movimentos e ainda deve realizar um completo exame 

neurológico (Pinheiro, 1998). Técnicas como ultrasonografia, termografia, cintigrafia e 

ressonância magnética apresentam grande vantagem no diagnóstico destes pacientes 

(Steiss, 2002). O plano de reabilitação é então traçado segundo o animal, a lesão que 

apresenta, a fase da mesma, as capacidades económicas e objectivos do proprietário 

quanto ao retorno ou não do paciente à actividade desportiva. Normalmente o desejo do 

proprietário é sempre de retorno e o mais rapidamente possível, pressionando o clínico a 

implementar um plano de reabilitação de progressão acelerada. Felizmente nos animais de 

desporto, as modalidades de fisioterapia podem ser introduzidas mais rápida e intensamente 

que nos animais não atletas, já que apresentam, mesmo em lesão, massas musculares, 

função cardíaca e respiratória e vontade psicológica de recuperação muito mais elevadas 

(Marcellin-Little et al., 2005b; Steiss, 2002). 

A reabilitação passa pela implementação de termoterapia, terapia manual com massagens e 

exercícios passivos, exercícios activos no solo e aquáticos, estimulação eléctrica e 

transferência local de fármacos por iontoforese e fonoforese (Steiss, 2002). Em situações 

agudas, entre as 24 e 48 horas após lesão, é necessário repouso e terapia com gelo (Edge-

Hughes, 2007). É importante evitar movimentos prejudiciais à lesão presente, como por 

exemplo a contracção do músculo gastrocnémio após reparação do tendão do calcaneo. A 

aplicação de gelo e bandas compressivas (Marcellin-Little et al., 2005b) apresenta grande 

valor no tratamento de lesões tendinosas, muito frequentes em cavalos de desporto, pela 

diminuição da dor e da inflamação local (Petrov et al., 2003). Na fase sub-aguda, entre o dia 

3 a 5 após lesão (Edge-Hughes, 2007) e com duração entre 1 dia até semanas, em que 

alguns sintomas inflamatórios ainda estão presentes mas numa escala muito reduzida, 

exercícios semelhantes aos realizados na prática desportiva são introduzidos no plano 

terapêutico, com aplicação prévia de calor e com intensidade reduzida (Marcellin-Little et al., 

2005b). O ultrasom em doses baixas e de forma pulsátil, assim como o laser ou o campo 

electromagnético, são métodos referidos como vantajosos na remoção de exsudados e 

catabolitos da inflamação ainda presentes nesta fase (Edge-Hughes, 2007). A precaução na 

escolha e realização de exercícios é nesta etapa ainda muito importante para evitar retorno 

ou agravamento da lesão e os objectivos desta fase envolvem preparar o animal para um 

período reabilitação mais intensa e para o retorno aos treinos desportivos, aumentar a 

resistência, expansibilidade e força muscular, permitir uma boa e anatomicamente correcta 

cicatrização dos tecidos (Edge-Hughes, 2007; Marcellin-Little et al., 2005b), melhorar a 

amplitude de movimentos e a propriocepção (Edge-Hughes, 2007; Pinheiro, 1998). 
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A etapa seguinte do plano de fisioterapia é instaurada quando a lesão está ultrapassada, 

permitindo o retorno à actividade normal. Os métodos aplicados são semelhantes às fases 

anteriores, diferem apenas na intensidade e duração, focando agora as atenções na 

obtenção de resistência física e cardiovascular óptima e não na possibilidade de causar 

danos pelo exercício (Marcellin-Little et al., 2005b). 
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9. Aspectos Económicos e Logística

Este capítulo pretende demonstrar que investir na Medicina Física de Reabilitação em 

Medicina Veterinária pode trazer bastantes benefícios, tanto aos pacientes como aos 

clínicos, incentivando o seu crescimento e evolução.

Os benefícios para os pacientes já foram descritos anteriormente, as vantagens para os 

clínicos são diversas e começam logo se analisarmos que apesar desta área já ter crescido 

bastante nos últimos anos, ainda são poucas as clínicas do nosso país que a realizam. 

Assim uma clínica que possua estes serviços será referência e receberá casos de outras 

clínicas da região, oferecerá aos seus próprios pacientes as melhores e mais variadas 

opções de tratamento, transparecerá uma boa imagem, agradando aos proprietários, 

tornando-os fiéis à clínica, fazendo-os comentar com colegas e amigos sobre a qualidade e 

variedade de serviços que o seu animal recebe (Bockstahler et al., 2004; Marcellin-Little,

Danoff, Taylor & Adamson, 2005a). 

Mesmo que de inicio não possa investir em muitos aparelhos, existem métodos simples e 

económicos com elevada taxa de sucesso, que podem ser implementados de forma regular 

nos pacientes com patologia ortopédica e/ou neurológica. É o caso da aplicação superficial 

de frio, calor, massagens e exercícios terapêuticos. Os tratamentos de estimulação eléctrica 

podem ser não só utilizados na clínica mas também alugados ao proprietário para realizar a 

terapia em casa, o que rentabilizará rapidamente o dinheiro aplicado (Bockstahler et al., 

2004). Outros métodos apenas realizados na clínica devem ser agendados, o tempo 

dispendido deve ser bem organizado, especificando determinados dias ou horas apenas 

para a fisioterapia (Bockstahler et al., 2004; Bockstahler & Mai, 2006). O Médico Veterinário 

e a restante equipa, sendo os mais importantes meios para a reabilitação do paciente, 

devem possuir conhecimentos de anatomia, fisiologia, biomecânica, ortopedia e de 

neurologia (Marcellin-Little et al., 2005a). Muitos exercícios podem ser realizados por 

Auxiliares ou Enfermeiros Veterinários, contudo o Médico é sempre responsável pelo animal 

e deve manter-se informado em relação à sua progressão (Bockstahler et al., 2004; 

Bockstahler & Mai, 2006; Marcellin-Little et al., 2005a). Outros técnicos, tal como já se 

realiza noutros países, podem ser solicitados para a prática na sua clínica. Fisioterapeutas 

de Medicina Humana, Técnicos de Ortoprotesia, Terapeutas Ocupacionais, Quiropráticos, 

Osteopatas e Massagistas.

A clínica deve possuir algumas particularidades para facilitar a prática e diminuir riscos. 

Deve possuir fácil acesso, um mínimo de escadas e portas largas para que os pacientes 

possam entrar em macas. A entrada deve possuir ainda áreas próprias para que os animais 

possam urinar e defecar e de preferência deve minimizar o contacto entre animais que 

estejam em espera para consulta, de forma a minimizar o stress (Marcellin-Little et al., 

2005a). Com o mesmo objectivo aconselha-se o uso de uma sala própria para a 
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reabilitação, silenciosa, tranquila, com uma área para terapia e outra para relaxamento 

(Bockstahler & Mai, 2006). O tipo de chão é outro factor importante, devendo promover uma 

boa tracção mas ao mesmo tempo deve ser fácil de limpar e conservar. Devem existir ainda 

colchões, almofadas e tapetes que promovam uma superfície confortável evitando úlceras 

de decúbito e jaulas que condicionem o movimento de animais que necessitem de 

internamento (Marcellin-Little et al., 2005a). 

A quantidade e o tipo de equipamentos devem ser adaptados à casuística da clínica, ao seu 

tamanho e possibilidade de investimento. Para a realização de exercícios terapêuticos são 

necessárias bolas, obstáculos, degraus, tábuas instáveis, caixas de areia, trampolins e 

passadeira em terra e debaixo de água (Bockstahler & Mai, 2006; Marcellin-Little et al., 

2005a). No caso da aquisição deste último, é necessário ter em atenção a capacidade de 

escoamento de água da sala de fisioterapia e escolher materiais impermeáveis para a zona 

onde esteja instalado a passadeira aquática (Marcellin-Little et al., 2005a). Outros 

equipamentos possíveis são unidades de electroterapia, ultrasom, laser e meios para 

realização de termoterapia (sacos de gelo, sprays, banhos frios, botijas de água quente, luz 

infravermelha) (Bockstahler & Mai, 2006). Também são necessárias fitas elásticas, gazes 

simples e parafinadas, ligaduras, adesivos, material para avaliação regular das capacidades 

e melhorias do paciente e muitos outros (Marcellin-Little et al., 2005a).

Os custos de investimento podem ser elevados, mas é possível iniciar a prática com poucos 

meios e evoluir mediante os resultados obtidos, a adesão, a gratificação e satisfação 

pessoal. Estes serviços podem ser cobrados segundo as horas que são dispendidas com o 

animal ou consoante o plano instituído, os métodos realizados e sua frequência (Bockstahler

et al., 2004; Bockstahler & Mai, 2006; Marcellin-Little et al., 2005a). Podemos assim realizar 

“pacotes” próprios para cada caso, sendo os programas de perda e manutenção de peso ou 

treino de atletas, de valor inferior a programas de reabilitação de pacientes ortopédicos ou 

neurológicos (Bockstahler & Mai, 2006; Marcellin-Little et al., 2005a). Em baixo algumas 

tabelas com exemplos de remunerações possíveis, realizadas noutros países.
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Tabela nº 18 - Preços aplicados em países como Áustria e Alemanha mediante o tempo 

dispendido nos diferentes procedimentos (Adaptado de Bockstahler et al., 2004).

Preço em Euros

Avaliação Inicial 36-58

Visitas Follow-up 20-36

Desenvolvimento do Plano Terapêutico 45-80

Massagem 10-40

Sessão de Electroterapia 10-50

Aluguer do Aparelho de Electroterapia - por semana

                                                              - por mês

40-60

120-200

Exercícios Terapêuticos 10-58

Passadeira Aquática 10-65

Ultrasom 10-22

Terapia Extracorporal por meio de Ondas de Choque 40-70

Tabela nº 19 - Exemplo de Pacote realizado      Tabela nº 20 - Exemplo de Pacote em 

Cães de Desporto                              realizado em Cães Obesos

(Adaptado de Bockstahler & Mai, 2006)     (Adaptado de Bockstahler & Mai, 2006)

Procedimentos

*Treino Cardiovascular (20 sessões de 

passadeira aquática)

*Educação do proprietário

- realização de aquecimento e arrefecimento

- massagem

- alongamentos

*Consultas frequentes de acompanhamento 

na prevenção e detecção precoce de lesões

Preço: 400€

Procedimentos

*Avaliação Inicial

*Plano de Dieta

*Treino Cardiovascular (10 sessões 

de passadeira aquática)

*Educação do proprietário

- massagem

- alongamentos

*Consultas frequentes de 

acompanhamento 

Preço: 400€
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Tabela nº 21 - Exemplo de Pacote realizado em Cães com Osteoartrite (Adaptado de

Bockstahler & Mai, 2006)

Procedimentos

Avaliação Inicial

Terapia para Desenvolvimento do Movimento (10 sessões de passadeira aquática)

Electroterapia

Educação do proprietário

- massagem

Consultas frequentes de acompanhamento na prevenção e detecção precoce de 

lesões

Preço: 450€

É extremamente importante educar e mostrar aos proprietários todos os benefícios da 

instauração destes programas, facilitar ao máximo a sua realização através da escolha de 

horários, possibilidade de estadia diária do animal, aluguer de equipamentos e explicação 

de métodos de possível realização em casa. É necessário prescrever a Medicina Física de 

Reabilitação a todos os pacientes com lesões ortopédicas ou défices neurológicos, “quanto 

mais aceitares a terapia física como uma parte natural do maneio do paciente, melhor esta 

será aceite pelos clientes” (Bockstahler et al., 2004, p.290, tradução livre).
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III- CASOS CLÍNICOS

Durante o estágio curricular tive a oportunidade de assistir e protagonizar algumas sessões 

de terapia física, aplicadas a diferentes afecções e animais, acabando por escolher três 

casos bastante dispares para retratar o que é possível realizar dentro desta área e ilustrar o 

seu sucesso terapêutico. Assim, em seguida, serão abordados dois casos clínicos com 

aplicação da Medicina Física de Reabilitação em cães e um num cavalo de desporto, 

descrevendo sucintamente quais os seus problemas, incidindo mais nos métodos de 

fisioterapia aplicados e na avaliação das suas progressões. Para melhor apreciação dessas 

progressões e boa documentação dos casos, para arquivo e pesquisa futura, foram criadas 

fichas clínicas próprias para fisioterapia. Estas apresentam a identificação e caracterização 

da situação do paciente, o plano terapêutico instituído, suas alterações ao longo do tempo e 

avaliações de parâmetros que nos permitiram caracterizar a evolução dos animais.

Figura nº 41 - Fichas de fisioterapia realizadas durante o estágio

Como ilustrado nas figuras e tal como indicam as fichas de fisioterapia colocadas no anexo 

3, para a avaliação inicial e follow-up do paciente, são caracterizadas a Postura, em 

diferentes posições (estação, sentado, a subir escadas e em círculo), a Conformação 

Muscular quanto à simetria, tonicidade, presença de edema ou temperatura. O Apoio do 

Membro Afectado (avaliação do grau de claudicação) é classificado em 5 graus diferentes 
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sendo o grau 1 referente a um animal sem claudicação e apoio típico dos membros em 

estação, enquanto o grau 5 se refere a um paciente que simplesmente não apoia o membro. 

Outro parâmetro de avaliação, também classificado em 5 graus, é a Remoção do Apoio do 

Membro Contralateral e a resposta do animal à mesma. O grau 1 reflete um paciente que 

aceita rapidamente a remoção, piorando progressivamente pelos graus até ao grau 5 em 

que o animal não permite a remoção e senta-se imediatamente. A avaliação da Dor era 

realizada pela observação da presença ou não de acções como automutilação, olhar o 

membro, vocalização, salivação e comportamentos anormais e classificada em 5 graus em 

que o grau 0 expressa inexistência de dor durante a palpação da região afectada até ao 

grau 4 em que o animal apresenta sinais de dor severa à palpação. Nestas mesmas fichas 

são ainda anotados os valores goniométricos das articulações afectadas, o perímetro 

muscular, peso e condição corporal do animal. Estes parâmetros e escalas de avaliação 

foram adaptados de bibliografia estudada (Bockstahler et al., 2004; Levine & Millis, 2006; 

Monk et al., 2006) às necessidades da clínica e mediante as nossas preferências. Foram 

ainda realizados inquéritos aos proprietários de forma a compreender quais as dificuldades 

e o que mais gostam relativamente ao tratamento, quais as melhorias que notam no seu 

animal e qual o grau de dor (através de uma escala visual) que julgam que o mesmo deve 

sentir. 

Figura nº 42 - Inquérito aos Proprietários realizado durante o estágio
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1: Reabilitação Física no Pós-Operatório de Fractura do Maléolo Medial da Tibia

No dia 4 de Janeiro de 2008, o Anatole, cão macho, raça Perdigueiro, nascido em 1995,

com 23 Kg, surge no Centro Veterinário de Albufeira referenciado por outra clínica 

veterinária, com história de fractura do maléolo medial da tíbia e cirurgia de resolução da 

mesma, realizada na Alemanha a 15 de Novembro de 2007. Desde então apresentava 

claudicação, maioritariamente sem apoio do membro posterior esquerdo, atrofia muscular 

evidente do mesmo e severa fibrose no local da cirurgia. 

Foi realizado exame de estado geral e investigada mais 

um pouco a sua história pregressa, verificando-se que o 

Anatole tinha problemas cardíacos e sofria de epilepsia, 

ambas as afecções já diagnosticadas e medicadas pelo 

Veterinário Assistente. Ao exame neurológico não 

apresentava qualquer défice, constatando-se pelo 

contrário no exame ortopédico deficiências na amplitude 

da articulação tibiotársica esquerda com grau de flexão 

de apenas 95º (membro posterior direito com 80º) e na extensão 150º (membro posterior 

direito com 170º). O perímetro muscular femoral estava diminuido em ambos os membros, 

apresentando o esquerdo 25cm e o direito 26cm, assim como a tonicidade dos mesmos, 

principalmente do esquerdo. Apresentava ainda algum grau de dor (classificada como de 

grau 2) à palpação e na manipulação da região e não permitia a remoção do membro 

contralateral ao membro afectado, oferecendo resistência ou tentando sentar-se em menos 

de 10 segundos.

Figura nº44 - Atrofia muscular        Figura nº45 - Atrofia muscular     Figura nº46 - Fibrose

e défice de tonicidade                     menos marcada                          existente na articulação 

no MPE          no MPD                                       tibiotársica

    

Foi também realizado um exame radiográfico para verificar a técnica cirúrgica utilizada e o 

estado evolutivo da resolução da fractura. Constatou-se que tinha sido utilizada fixação do 

maléolo tibial através de dois fios de Kirschner e um cerclage como banda de tensão, não se 

registando ossificação.

Figura nº 43 - Posição de 
estação sem apoio do 
membro afectado
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Figura nº47 - Radiografia do MPE Figura nº 48 - Radiografia do MPE 

projecção antero-posterior projecção latero-lateral

Assim, foi traçado um plano terapêutico para o paciente iniciando as sessões no dia 7 do 

mesmo mês, com frequência de três tratamentos semanais e avaliações ao fim de uma 

semana. O plano instituído passava por realização de TENS num programa da torre 

combinada de fisioterapia com 6,0 mA, e 70µs/100Hz durante 15 minutos sobre a 

articulação afectada; terapia NMES através do aparelho PT 2000, utilizando o programa 3 

com uma frequência no nível 10 e intensidade 4, realizando estimulação por contração 

muscular evidente. Realizou-se ainda terapia Laser (6 J/cm2) incidindo o feixe em quatro 

pontos diferentes, dois laterais e dois mediais à articulação afectada e Ultrasons de 

frequência 1MHz, 1 W/cm2 e 25% de taxa de transmissão. Era então realizada massagem 

superficial e profunda dos tecidos da região e movimentos passivos de flexão e extensão 

tibiotársica. Na primeira semana após início do tratamento, o paciente apresentava 

melhorias no nível de dor, classificada de grau 1 (dor ligeira durante a palpação) e nos 

valores goniométricos da articulação tibiotársica apresentando no membro esquerdo 90º de 

flexão e 159º de extensão enquanto no direito os valores permaneciam iguais. O grau de 

claudicação era agora classificado como de grau 3 (claudicação moderada), em que o 

animal já apoia a maior parte das vezes o membro afectado no chão mas com o mínimo de 

peso depositado no mesmo. No fim da segunda semana os valores goniométricos do 

membro esquerdo melhoraram ainda mais, atingindo já os 85º de flexão e 165º de extensão, 

assim como o perímetro muscular femoral já com 28 cm. A claudicação mantinha-se como 

de grau 3, contudo o paciente apoiava cada vez mais o membro e com maior deposição do 

mesmo, iniciando ainda nesta semana a retoma da capacidade e disposição de subir 

escadas. A tumefacção resultante da fibrose na região tibiotársica mantinha-se elevada 

contudo ligeiramente inferior à observada na avaliação inicial do paciente. Na terceira 

semana passou-se a apenas duas sessões semanais e no fim da mesma o Anatole 

apresentava uma claudicação de grau 2 (ligeira), apoiando sempre o membro mas 

depositando mais peso no membro não afectado, apenas em corrida por vezes mantinha o 
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membro esquerdo elevado não o apoiando. Já subia escadas mais facilmente, permanecia 

períodos sentado e permitia a remoção do membro contralateral ao membro afectado, 

oferecendo alguma resistência mas permanecendo nessa posição mais de 30 segundos. Na 

goniometria os valores articulares do membro esquerdo atingiram os mesmos que no 

membro direito e o perímetro muscular atingiu os 29cm. Na quarta semana foram 

introduzidos exercícios terapêuticos com fita elástica e cavaletes aos quais o paciente 

respondeu positivamente. 

Tabela nº 22 - Evolução das Avaliações realizadas ao paciente

Avaliação Inicial 1ª semana após 
inicio do Tx

2ª semana após 
inicio do Tx

3ª semana após 
inicio do Tx

4ª semana após 
inicio do Tx

Claudicação Severa
a Moderada
(Grau 3→4)

Moderada
(Grau 3)

Moderada
(Grau 3) *

Ligeira
(Grau 2)**

Ligeira
(Grau 2)

Perímetro 
Muscular 
Femoral:

- MPE = 25 cm
- MPD = 26 cm

- MPE = 25 cm
- MPD = 26 cm

- MPE = 28 cm
- MPD = 28 cm

- MPE = 29 cm
- MPD = 29 cm

- MPE = 29 cm
- MPD = 29 cm

Tonicidade: ↓ em ambos os 
membros, +++ 
MPE

↓ em ambos os 
membros, +++ 
MPE

↓ em ambos os 
membros, +++ 
MPE, 
< assimetria

↓ em ambos os 
membros, +++ 
MPE, 
< assimetria

↓ em ambos os 
membros, +++ 
MPE,
< assimetria 

Goniometria MPE: 
Flexão= 95º             
Extensão= 150º

MPD:
Flexão = 80º 
Extensão = 170º

MPE: 
Flexão= 90º             
Extensão = 159º

MPD:
Flexão = 80º 
Extensão = 170º

MPE: 
Flexão = 85º             
Extensão = 165º

MPD: 
Flexão = 80º 
Extensão = 170º

MPE:
Flexão = 80º             
Extensão = 170º

MPD: 
Flexão = 80º 
Extensão = 170º

MPE: 
Flexão = 80º             
Extensão = 
170º

MPD: 
Flexão = 80º 
Extensão = 
170º

Dor Moderada (Grau 2) Ligeira (Grau 1) Ligeira (Grau 1) Ligeira (Grau 1) Ligeira (Grau 1)

Remoção 
do membro 
contralateral

Oferece resistência 
e tenta fugir ou 
sentar-se em <10s 
(Grau 4)

Oferece 
resistência e não 
aguenta o peso 
no MPE >30s 
(Grau 4)

Oferece 
resistência e não 
aguenta o peso 
no MPE >30s 
(Grau 4)

Oferece 
resistência mas 
aguenta o peso 
no MPE >30s 
(Grau 3)

Oferece 
resistência mas 
aguenta o peso 
no MPE >30s 
(Grau 3)

Figura nº 49 - Realização de exercício nos cavaletes

Apresentando o animal melhorias evidentes na locomoção, atrofia muscular e diminuição da 

dor e fibrose local, ao fim da quinta semana terminou-se o tratamento por opção do 

proprietário. 
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Discussão

O paciente apresentou-se na clínica referenciado para iniciar sessões de fisioterapia no pós-

cirurgico da ortopedia. Quanto à cirurgia em si, pela análise radiográfica, foi realizada 

através da técnica recomendada para este tipo de fractura, contudo tendo sido um dos fios 

de Kirschner colocada exteriormente ao periósteo da epífise distal da tibia. Apesar de já ter 

sido realizada há bastante tempo, é sempre meritória a tentativa de recuperação da 

capacidade motora e alcance do bem-estar do animal e do próprio proprietário, o que se 

veio a verificar após 2 meses de tratamento. O plano terapêutico foi escolhido mediante os 

défices presentes, os objectivos desejados e o próprio animal, que sendo doente cardíaco 

estava à partida desaconselhada a realização de exercícios aquáticos ou outros que 

causassem severa fadiga e stress. A terapia TENS sobre a articulação pretendia a obtenção 

de analgesia local, assim como a realização de laser, de forma a permitir um maior e mais 

efectivo uso do membro. Já os ultrasons, através do aquecimento que provocam na região, 

foram realizados com objectivo de chamar sangue ao local, removendo-se catabolitos 

presentes no mesmo, assim como facilitar a quebra de ligações fibróticas pela massagem 

subsequente. A diminuição da fibrose local existente permitiria uma maior amplitude articular 

improvisando o uso da mesma. A terapia NMES permitiu evitar a progressão da atrofia 

muscular já presente, melhorando-a, por estimulação e contracção directa das fibras 

musculares. Os exercícios terapêuticos de cavaletes permitiram desenvolver o grau de 

apoio do membro e a amplitude articular pelo movimento necessário do membro na 

passagem sobre as barreiras colocadas a alturas diferentes. Já a fita elástica além do 

reforço na contratilidade muscular investe ainda no desenvolvimento proprioceptivo como 

que alertando, pela sua presença, o animal de que aquele membro existe e pode e deve ser 

utilizado. As melhorias foram significativas, perceptíveis por todos que acompanharam o 

caso, não só pelas medições concretas e físicas mas também pelo desempenho do Anatole 

nas suas funções e actividades diárias. Ao fim da quinta semana mediante as melhorias

alcançadas e indisponibilidade do proprietário, a terapia foi terminada, com a certeza de que 

o paciente atingiu um bem-estar muito superior ao que possuía quando entrou pela primeira 

vez na clínica.
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2: Reabilitação Física num Paciente com Discoespondilite

Apresentou-se no Centro Veterinário de Albufeira no dia 25 de Outubro de 2007, o Yuri, um 

cão de raça Fila de S. Miguel, sexo masculino, nascido a 19 Janeiro de 2002. Na recolha de 

informações da história pregressa constatou-se que há cerca de seis semanas o paciente 

apresentou um episódio súbito de paraplegia coincidente com uma passagem por baixo de 

uma rede, consultou nessa altura o Veterinário Assistente que o medicou com 

corticosteróides. O tratamento surtiu efeito apresentando o Yuri melhoras durante um 

período de uma semana, ao fim do qual piorou bastante apresentando parésia dos 

posteriores com maior gravidade no lado esquerdo, sendo então medicado com AINE´s 

durante cinco semanas. Não apresentou melhorias motoras surgindo ainda feridas 

supuradas nas articulações tibiotársicas e do joelho, medicadas com amoxicilina injectável, 

debelando assim temporariamente as referidas infecções. O proprietário mediante a não 

evolução da capacidade motora do Yuri decidiu pedir uma segunda opinião. No Centro 

Veterinário de Albufeira foi então realizado um exame clínico geral apresentando o paciente 

uma temperatura de 38,4ºC, anorexia, caquexia avançada, instabilidade na região lombo 

sagrada e atrofia muscular severa no dorso e em ambos os membros posteriores, com 

maior incidência no grupo muscular dos glúteos. O membro posterior esquerdo apresentava 

maiores défices nervosos e musculares, permanecendo a maior parte do tempo em flexão 

sem realizar qualquer apoio no chão. O membro posterior direito mantinha-se em extensão, 

possibilitando uma posição de estação por curtos períodos de tempo se o animal fosse 

assistido, mas vocalizando intensamente como sinal de dor aguda e severa. Esta posição 

passou assim a ser evitada nos primeiros tempos pelo stress e dor que provocavam ao Yuri, 

sendo por isso, a capacidade proprioceptiva do paciente, normalmente analisada no exame 

neurológico, avaliada com algumas limitações. Foi contudo possível verificar que quer os 

reflexos patelares quer a presença de sensibilidade profunda, estavam diminuídos 

bilateralmente. O reflexo do esfincter anal apresentava-se sem alteração mas episódios de 

coprostase eram relatados pelo proprietário. Existia ainda algum grau de incontinência 

urinária periódica. Realizaram-se como exames complementares de diagnóstico, 

Hemograma e Radiografia Simples. No Hemograma o paciente apresentava elevada 

Leucocitose, com valores de 42,02 m/mm3 (valores normais entre 6 e 17m/mm3), Linfocitose, 

com valores de 46, 2% (valores normais de referência entre 10 e 40%), Neutropénia de 

44,1% (valores normais de referencia entre 50 e 80%), número diminuído de Glóbulos 

Vermelhos com 4,2 M/mm3 (valores normais entre 5,5 e 8,5 M/mm3) e Hematócrito baixo 

com 26,7% (valores normais entre 35 e 55%), com os restantes valores dentro da 

normalidade. Na análise radiográfica foi possível verificar marcada osteólise do bordo caudal 

da vértebra L7 e do bordo cranial da vértebra S1, com proliferação de tecido ósseo na parte 

ventral dos dois corpos vertebrais, imagem compatível com o diagnóstico de 
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discoespondilite e corroborada com a acentuada leucocitose evidenciada na análise de 

sangue.

   Figura nº 50 -  Radiografia à coluna vertebral, região lombo-sagrada, projecção latero-

lateral

Iniciou-se então o tratamento com antibioterapia, Cefradina 22mg/Kg TID, indução de 

analgesia com Tramal® 4 mg/kg SID PO, a cada 2 dias e introdução de um complexo 

vitamínico rico em selénio, Selénio ACE® 1 comprimido SID (100 mcg de selénio),

aconselhou-se ainda a realização de Terapia Física de Reabilitação de forma a restaurar a 

massa e força muscular e a capacidade locomotora e proprioceptiva e diminuir o grau de dor 

evidentemente presente. 

No dia 9 de Novembro de 2007 o Yuri realizou novas análises sanguíneas evidenciando 

uma marcada descida dos valores leucocitários com 7,34 m/mm3 (valores normais entre 6 e 

17 m/mm3) iniciando-se assim as sessões de fisioterapia sendo realizadas e registadas em 

ficha própria (em anexo), diferentes avaliações para posterior acompanhamento do grau de 

evolução do paciente e posteriores adaptações do plano terapêutico, assim como um 

questionário ao proprietário. Na avaliação inicial o Yuri apresentava sinais de dor 

classificada por nós como de grau 3 (dor severa), incapacidade de apoiar o membro 

esquerdo, o mais afectado, não sendo possível a remoção do membro contralateral. Já se 

mantinha em estação sem apoio (após antibioterapia) mas durante períodos muito curtos, 

apresentava assimetria dos membros, atrofia muscular evidente e tonicidade muscular e 

cutânea muito baixa.

 Figura nº 51 - Posição de estação com o membro posterior esquerdo sempre em flexão
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As medições revelaram valores de perímetro muscular femoral esquerdo de 29 cm e no 

direito de 33 cm, na goniometria da articulação do joelho esquerdo apenas eram atingidos 

os valores de 160º de extensão e 20º de flexão assim como no joelho direito. As medições 

foram realizadas semanalmente e numa fase posterior passaram a avaliações quinzenais. 

Figura nº 52 - Tonicidade    Figura nº 53 - Medição do          Figura nº 54 - Medição 

muscular muito baixa    Perímetro muscular           goniométrica da articulação

        do joelho 

Foi então instaurado um protocolo de terapia duas vezes por semana, com realização de 

NMES com o aparelho PT 2000, com frequência no nível 10 e intensidade entre o nível 1 e o 

2, realizando o programa 2 durante um período de 15minutos. Este método favorece a 

estimulação muscular impedindo a progressão da atrofia muscular já presente e criando 

alguma actividade aos músculos afectados. Foi em duas semanas substituído o uso do 

aparelho PT 2000 pelo uso da torre combinada de fisioterapia actuando no músculo com 

intensidade de 30 mA e frequência de 2500 Hz. Os eléctrodos foram então colocados lateral 

e medialmente na região proximal de ambos os membros posteriores. O método TENS foi 

aplicado através do aparelho PT 2000, com frequência 10, intensidade 4, no programa III 

durante 15 minutos, com objectivo de conferir algum grau de analgesia sendo os eléctrodos 

colocados na zona lombo sagrada. 

O Laser foi também aplicado nesta região realizando incidência em três pontos diferentes 

(entre L7-S1, dorsal e lateralmente, esquerdo e direito) durante um minuto, com potência de 

200mW, frequência 9,12 Hz e dose 10 J/cm2.

  

Figura nº 55 - Realização 

de NMES com PT2000

Figura nº 56 - Realização 

de TENS com PT2000
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  Figura nº 57 - Aplicação de terapia Laser   Figura nº 58 - Monitor de Fisioterapia

A terapia com Laser foi ainda utilizada na cicatrização das feridas de decúbito presentes 

com potência de 83mW, frequência 5 Hz e dose 4 J/cm2. De seguida realizou-se a aplicação 

de calor húmido durante cerca de 10 minutos e posterior massagem com pomada rica em 

cânfora, salicilatos e terbentina, favorecendo a chamada de sangue à região de forma a 

remover catabolitos provenientes da inflamação e dor, desfavoráveis à recuperação 

muscular. Após termoterapia foram realizados exercícios passivos de amplitude articular 

com movimentos de flexão, extensão e bicicleta. Em casa, o protocolo terapêutico 

instaurado, após devida explicação aos proprietários, foi a aplicação de uma botija de água 

quente nos membros durante 10 minutos com posterior realização dos mesmos exercícios 

passivos aplicados na clínica. Na primeira semana após o início do tratamento foram 

registadas alterações no grau de claudicação sendo já visível por vezes o apoio dos dígitos 

do membro posterior esquerdo, com pouco ou nenhum peso depositado no mesmo, 

evidenciando o melhoramento na extensão do membro que permanecia sempre em flexão. 

O grau de dor também demonstrou melhorias sendo considerada já de grau 2 (dor 

moderada), assim como os valores nas medições do perímetro muscular com 33 cm no lado 

esquerdo e 35 cm no lado direito e valores goniométricos de extensão do membro esquerdo 

de 162º e e 165º do membro direito, obtendo-se na flexão o mesmo grau que na semana 

anterior. 

  Figura nº 59 - Melhorias evidentes na capacidade de extensão do membro posterior 

esquerdo e no perímetro muscular do mesmo

Segundo o questionário realizado ao proprietário, 

este verificou melhorias na mobilidade e massa 

muscular da perna esquerda e uma grande evolução 

no controlo da dor, mantendo-se o Yuri sem dor 

constante apenas existindo ainda episódios agudos, 

provocados muitas vezes por mobilização forçada ou 

nos períodos de defecação (ainda realizada com 

dificuldade). Neste inquérito constantamos também o 

elevado grau de satisfação do proprietário com a terapia instituída e a evolução resultante, 
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sendo o transporte (pelas dificuldades de manipulação do paciente) e o tempo dispendido 

nas sessões o que menos agradava ou causava problema ao mesmo. 

Na segunda semana após início do tratamento o paciente já permanecia mais tempo em 

estação, com claudicação classificada como de grau 3 (moderada) em que já apoia o 

membro mais afectado a maior parte das vezes mas depositando o mínimo de peso no 

mesmo. A assimetria dos membros apresentava-se menos evidente e a tonicidade com 

melhorias. Nesta semana foi retirada a terapia TENS com o aparelho PT 2000 e passou-se 

a realizar terapia por Interferenciais de modo a aumentar ainda mais o grau de analgesia. A 

potência utilizada era de 4000 Hz, com corrente contínua e intensidade inicialmente de 8 mA 

durante 20 minutos, passando progressivamente a intensidades de 20 mA mediante os 

sinais apresentados pelo paciente a cada dia. Foi nesta semana também possível manipular 

o animal sem presença de dor de forma a medir a goniometria da articulação coxo-femoral

apresentando na flexão de ambos os membros 20º e na extensão 122º no membro 

esquerdo e 160º no direito.

Figura nº 60 - Realização de Interferenciais    Figura nº  61 - Monitor de Fisioterapia  durante    

    a terapia com Interferenciais

Figura nº 62 - Paciente com capacidade de locomoção apoiando ambos os membros no 

chão

Como já foi referido, as avaliações foram realizadas a cada semana, sendo aqui descrito 

apenas as alterações comportamentais e de medições mais notórias. Assim, na terceira 

semana o animal já se mantem em estação durante períodos mais longos e consegue andar 

apoiando sempre o membro esquerdo, contudo, deposita no direito a maioria do peso, 

claudicação de grau 2 (ligeira). O proprietário refere que a melhoria mais evidente é a 
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capacidade de locomoção do Yuri e o facto de já conseguir em casa subir um degrau ou 

outro de escadas sendo o mais difícil no tratamento as horas do período pós sessão de 

fisioterapia. Nesta semana foi ainda capaz de entrar no carro sozinho, com algum grau de 

assistência do proprietário, mas ainda sem a agilidade total possível e desejada e com 

presença de dor evidenciada por vocalização.

Figura nº 63 - Entrada no carro sozinho mas vocalizando com dor

Na quinta semana de tratamento o Yuri permanecia durante mais tempo em estação e com 

uma melhor postura, levantava-se mais facilmente e sem demonstração evidente de dor, os 

episódios de dor eram mais curtos e de menor intensidade deixando totalmente a 

medicação analgésica. As medições do perímetro muscular já alcançavam valores de 34 cm 

no lado esquerdo e 35 cm no lado direito e os valores goniométricos de extensão do 

membro esquerdo apresentavam 162º e e 170º do membro direito, obtendo-se na flexão 20º 

em ambos os membros. A articulação coxo-femoral esquerda já apresentava em extensão 

140º e flexão de 20º enquanto no membro direito a extensão revelava 160º e a flexão os 

mesmos 20º. Na sexta semana o proprietário revela que o paciente já se levanta sozinho 

sem ter um objectivo concreto. Na sétima semana levantou-se cerca de 12 vezes num único 

dia e na oitava semana quando o proprietário chegou a casa o animal estava em estação à 

sua espera. Foi realizado novo exame radiológico verificando-se diminuição da osteólise, 

com reacção perióstica nos limites da lesão, regista-se, no entanto, a presença ainda de 

uma descontinuidade no canal medular.

Figura nº64- Radiografia de controlo à coluna vertebral, região lombo-sagrada, projecção 

latero-lateral.
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Nesta mesma semana o Yuri começou a reagir novamente às cócegas realizadas 

regularmente na zona da barriga. Na décima semana o paciente já se senta para comer, já 

se coça sentado e entrou na clínica sozinho. O perímetro muscular e os valores 

goniométricos da articulação do joelho mantinham-se semelhantes às medições anteriores, 

enquanto a articulação coxo-femoral esquerda já apresentava em extensão 155º e flexão de 

20º enquanto no membro direito a extensão revelava 160º e a flexão os mesmos 20º. O 

proprietário refere ainda alterações a nível comportamental voltando o Yuri a apresentar 

uma postura mais agressiva com outros cães e pessoas estranhas à casa, retomando assim 

a personalidade que tinha antes do inicio da doença. Na 13ª semana foi introduzido como 

exercício activo a passagem pelos cavaletes e o paciente foi capaz de subir e descer vários 

degraus nas escadas da clínica.

Figura nº 65 - Primeiros exercícios activos nos cavaletes

Durante a 16ª semana teve uma recaída com tremores e voltou a levantar o membro 

posterior esquerdo, tomando nesse dia medicação analgésica. Na semana seguinte 

melhorou novamente e desde ai nunca mais apresentou episódios de dor.

No mês de Fevereiro foram introduzidos progressiva e lentamente novos exercícios como o 

uso de fita elástica inicialmente em repouso e depois durante a marcha. A utilização da 

tábua instável e da bola teve início no mês de Março, às quais o Yuri respondeu 

positivamente e tem evoluído na realização dos mesmos com maior agilidade, equilíbrio, 

destreza e propriocepção. Devido ao maior grau de exercício activo, a terapia NMES foi 

suspensa neste mesmo mês.

Figura nº 66 - Exercícios em repouso              Figura nº 67 - Exercícios em marcha 

com fita elástica              com fita elástica
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Figura nº 68 - Exercícios com prancha instável         Figura nº 69 - Exercícios com bola

Embora o estágio curricular tenha chegado ao fim, continuei a acompanhar este paciente 

verificando que em Abril foi introduzida a electromagnetoterapia com frequência de 15 Hz 

durante 30 minutos como terapia conclusiva, apenas realizando uma única sessão de 

fisioterapia semanal. É já capaz de correr e saltar com coordenação e sem dor, a 

instabilidade lombo-sagrada mantem-se apesar de ser num grau muito inferior, 

apresentando-se o Yuri na clínica com uma postura alerta e alegre. Foi então no fim do mês 

de Abril cessado o tratamento, sendo apenas necessário trabalhar mais um pouco ao nível 

da sua propriocepção, o que poderá ser estimulado não só por exercícios efectuados pelo 

proprietário mas também através das actividades diárias já realizáveis pelo paciente. 

Discussão

Foi diagnosticada ao Yuri uma discoespondilite, patologia causada por uma infecção inicial 

na cartilagem das facetas articulares vertebrais e secundariamente no disco intervertebral 

(Burkert, Kerwin, Hosgood, Pechman & Fontenelle, 2005), causando erosão e lise óssea e 

posterior esclerose e remodelação com produção de osteófitos (Thomas, 2000), necrose do 

disco intervertebral e consequente colapso do espaço entre as vértebras atingidas (Fossum, 

1997). A discoespondilite resulta frequentemente de infecções respiratórias, do trato 

urinário, piodermatites, endocardites ou infecções da cavidade oral com disseminação por 

via hematógena, por infecção iatrogénica (Burkert et al., 2005; Fossum, 1997; Thomas, 

2000) ou ainda por trauma com indução de bacteriemia transitória (Burkert et al., 2005). 

Estudos revelam que ocorre mais frequentemente em cães de raças grandes e de sexo 

masculino (Burkert et al., 2005; Fossum, 1997) e que os pacientes imunodeprimidos são 

naturalmente predispostos (Fossum, 1997; Thomas, 2000). Sendo uma doença pouco 

frequente e com uma grande variedade de sinais clínicos possíveis, (Burkert et al., 2005), 

para atingir o seu diagnóstico demos maior importância às queixas de dor, aos défices 

neurológicos presentes, à contagem leucocitária, apesar desta não aparecer 

frequentemente alterada nesta patologia, apenas se existir infecção concomitante noutro 

local (Fossum, 1997; Thomas, 2000), mas principalmente aos achados radiográficos
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compatíveis com a mesma. Poderia ter sido realizada uma mielografia, contudo pelo estado 

geral do animal, pela história pregressa sintomática e farmacológica e pelos resultados 

obtidos através dos restantes exames, foi decidido iniciar o mais rápido possível a terapia 

antimicrobiana e avaliar os resultados obtidos com a mesma. A mielografia é aconselhada 

em caso de sintomatologia neurológica muito severa e quando a antibioterapia não 

apresenta sucesso nas primeiras semanas de tratamento, para o despiste de compressão 

medular sendo nesse caso necessária a realização de cirurgia (Thomas, 2000). Poderiam 

ter sido também realizadas culturas de urina e sangue para identificação do agente 

infeccioso ou ainda uma punção aspirativa transcutânea do disco, para a obtenção de um 

diagnóstico definitivo (Burkert et al., 2005). Porém, iniciou-se o mais rápido possível a 

terapia devido ao estado do animal, não perdendo mais tempo no início do combate à 

infecção instalada no disco, com um fármaco de largo espectro e de eleição em infecções 

de sistema nervoso pela sua capacidade de penetração e pela forte acção das 

cefalosporinas sobre agentes patogénicos como o Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

intermedius, os agentes mais frequentes neste tipo de infecções (Burkert et al., 2005; 

Fossum, 1997; Thomas, 2000). Mediante as análises sanguíneas confirmando a eficácia no 

combate ao microorganismo invasor e pelas já melhorias presentes no animal foi possível 

iniciar a terapia física após duas semanas de tratamento antimicrobiano, analgésico e de 

repouso. Este último é aconselhado durante um período superior de quatro a seis semanas 

(Fossum, 1997), devido à instabilidade presente ao nível da coluna (responsável pelos 

défices neurológicos) e possibilidade de remodelação óssea incorrecta, contudo 

consideramos possível e aliás extremamente necessário o inicio da fisioterapia, obviamente 

ligeira e sem exigência de movimento activo do animal nas primeiras semanas, pela duração 

da imobilização em que se encontrava, pelo severo grau de atrofia muscular e perda de 

tonicidade existente, pela necessidade de lhe conferir independência e bem-estar, tal como 

ao proprietário. O tratamento de antibioterapia deve ser realizado no mínimo durante seis 

semanas mas preferencialmente até os sinais radiográficos não demonstrarem qualquer 

evidência de infecção (Burkert et al., 2005) o que se realizou e verificou no caso do Yuri no 

início de Janeiro, na oitava semana de tratamento. 

A realização de terapia NMES possibilitou combater a atrofia muscular principalmente do 

membro esquerdo, já que este não realizava por si movimento activo. Para tal também 

contribuíram os exercícios passivos de flexão, extensão e bicicleta e posteriormente a 

indução da marcha, ultrapassagem de barreiras nos cavaletes, manutenção na tábua 

instável e realização de exercícios na bola. A terapia TENS e posteriormente o método de 

Interferenciais foram aplicados com o objectivo de atingir analgesia na região lombo-sagrada 

e possibilitar ao animal retomar a sua actividade diária com qualidade, sem necessidade de 

estar sob efeito de fármacos analgésicos. O uso dos Interferenciais demonstrou, pelas 
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melhorias verificadas no animal, uma acção muito mais potente e efectiva que a terapia 

TENS simples, mantendo-se sempre a acção do laser com o mesmo fim de maneio de dor. 

O laser foi utilizado ainda para a cicatrização das feridas provavelmente resultantes do 

prolongado decúbito e imunodepressão causada pela corticoterapia, com sucesso em 

apenas três semanas (6 sessões). A aplicação de calor era realizada para causar 

vasodilatação, chamada de sangue ao local e preparação dos tecidos para a massagem e 

exercício subsequente. A massagem era primeiro realizada de forma superficial para iniciar 

o contacto com o paciente deixando-o tranquilo e estimulando a reactividade de todo o 

membro, numa segunda fase a massagem era realizada mais profundamente facilitando a 

circulação sanguínea e linfática com remoção de catabolitos indesejados. Os défices 

proprioceptivos foram combatidos pelo uso de fita elástica presa ao membro mais afectado 

durante a marcha, alertando o paciente à presença do membro e possibilidade de ser usado 

mais frequentemente. Realizámos ainda percurssos em marcha sobre diferentes texturas 

como chão liso, tapete de borracha e cartão. A realização de exercícios na prancha instável 

e na bola terapêutica produz também elevado grau de desenvolvimento proprioceptivo, tal 

como se verificou pela qualidade e melhorias no equilíbrio e postura corporal presente 

actualmente no Yuri. A electromagnetoterapia foi introduzida numa fase de finalização de 

forma a produzir ainda algum grau de vasodilatação e remoção catabólica da região lombo-

sagrada, devido à inflamação que pode decorrer, derivada da instabilidade ainda presente 

na coluna vertebral. Além disso esta terapia está indicada em situações de necessidade de 

remodelação óssea, o que de facto se encontra ainda em progressão no paciente (Mikail & 

Pedro, 2006). Esta instabilidade poderia ser sujeita a cirurgia, contudo, mediante o grau de 

recuperação do paciente e o seu bom estado geral consideramo-la por enquanto e

provavelmente futuramente desnecessária.

Embora a antibioterapia tenha tido, como é óbvio, um papel deveras importante na 

recuperação deste animal, combatendo a infecção, consideramos que a sua reabilitação 

motora e alcance de bem-estar está indelével e intimamente ligado à realização de terapia 

física de reabilitação. O Yuri encontrava-se num estado de atrofia muscular e défices 

proprioceptivos tão graves, com uma destruição óssea e alterações nervosas locais tão 

marcadas, que mesmo sem doença infecciosa activa, dificilmente retomaria a capacidade de 

locomoção por si só. Alem disso todos os registos de melhorias físicas apontam para a 

importância da fisioterapia no seu bom retorno à actividade. A tabela nº 22, em baixo, ilustra 

a evolução observada neste paciente ao longo de 5 meses com a avaliação realizada 

semanal e quinzenalmente atribuindo mediante a evolução e o estado do paciente diferentes 

graus de claudicação e capacidade de remoção do apoio do membro contralateral (escala 

de 1 a 5 aumentando a gravidade com o valor do grau) e também do nível de dor (escala de 

0 a 5). O perímetro muscular também demonstra marcadas melhorias, principalmente nas 
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primeiras semanas de tratamento em que passou de valores de 29 cm no membro esquerdo 

para 33 cm logo na primeira semana, provavelmente pelo longo período de imobilização que 

sofreu, sendo a actividade muscular desenvolvida e a massa muscular marcadamente 

afectada com o início da terapia, mantendo actualmente valores mais constantes nos 

35,5cm no mesmo membro. A medição da amplitude articular em graus foi realizada desde 

início na articulação do joelho sendo verificada melhorias apenas ao nível da extensão em 

ambos os membros na avaliação inicial com 160º atingindo às 20 semanas, o esquerdo, os 

165º enquanto o direito os 170º (Tabela nº 23). Estes valores provavelmente derivam de o 

membro direito estar menos afectado permitindo atingir mais facilmente uma maior extensão 

ao contrário do membro esquerdo que se mantinha inicialmente sempre na posição de 

flexão. Sendo o problema principal identificado como uma instabilidade ao nível da coluna, a 

articulação do joelho apenas estará afectada pela imobilização dos membros e pela dor que 

o movimento conferia ao animal, acabando este por se defender adoptando determinadas 

posturas, limitando a longo prazo a sua capacidade motora. Já a articulação coxo-femoral, 

não foi medida inicialmente pela dor presente à manipulação e à instabilidade grave 

existente, evitando realizar uma grande manipulação para que a reestruturação óssea se 

realizásse correctamente. Assim, apenas após duas semanas de tratamento se iniciou a 

medição goniométrica desta articulação, verificando-se alterações unicamente nos valores 

de extensão do membro esquerdo com uma evolução de 122º para 160º (Tabela nº 24). 

Demonstrando-se assim mais uma vez e sem dúvida, o valor da terapia física na conquista 

de uma maior mobilidade.

Tabela nº 23 - Evolução das avaliações dos graus de claudicação, apoio do membro, dor e 

perímetro muscular, realizadas durante as várias semanas de terapia física de reabilitação 

Apoio do 
Membro 
afectado 
(Grau)

Remoção do 
Membro 
Contralateral 
(Grau)

Avaliação 
da dor 
(Grau)

Perímetro 
Muscular 
MPE (cm)

Perímetro 
Muscular 
MPD (cm)

Avaliação Inicial 5 5 3 29 33
1ª semana 4 5 2 33 35
2ª semana 3 5 2 33,5 35
3ª semana 2 5 2 34 35
4ª semana 2 5 2 34 35
5ª semana 2 5 1 34 35
6ª semana 2 5 1 34 35
7ª semana 2 5 1 34 35
8ª semana 2 4 1 34 35
10ª semana 2 4 1 34 36
12ª semana 2 4 1 35 37
14ª semana 2 3 1 35 37
16ª semana 2 3 1 35 37
18ª semana 1 2 0 35,5 37,5
20ª semana 1 1 0 35,5 37,5
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Tabela nº 24 - Evolução das avaliações da amplitude da articulação do joelho do membro 

posterior esquerdo e direito, realizadas durante as várias semanas de terapia física de 

reabilitação

Amplitude da 
articulação do 
joelho 
esquerdo-
Flexão

Amplitude da 
articulação do 
joelho 
esquerdo-
Extensão

Amplitude da 
articulação do 
joelho direito-
Flexão

Amplitude da 
articulação do 
joelho direito-
Extensão

Avaliação Inicial 20 160 20 160
1ª semana 20 162 20 162
2ª semana 20 162 20 162
3ª semana 20 162 20 162
4ª semana 20 162 20 165
5ª semana 20 162 20 170
6ª semana 20 162 20 170
7ª semana 20 162 20 170
8ª semana 20 162 20 170
10ª semana 20 165 20 170
12ª semana 20 165 20 170
14ª semana 20 165 20 170
16ª semana 20 165 20 170
18ª semana 20 165 20 170
20ª semana 20 165 20 170

Tabela nº 25 - Evolução das avaliações da amplitude da articulação coxo-femoral do 

membro posterior esquerdo e direito, realizadas durante as várias semanas de terapia física 

de reabilitação

Amplitude da 
articulação 
coxo-femoral
esquerda-
Flexão

Amplitude da 
articulação 
coxo-femoral
esquerda-
Extensão

Amplitude da 
articulação 
coxo-femoral
direita-
Flexão

Amplitude da 
articulação 
coxo-femoral
direita-
Extensão

Avaliação Inicial
1ª semana
2ª semana 20 122 20 160
3ª semana 20 135 20 160
4ª semana 20 135 20 160
5ª semana 20 140 20 160
6ª semana 20 140 20 160
7ª semana 20 145 20 160
8ª semana 20 150 20 160
10ª semana 20 155 20 160
12ª semana 20 157 20 160
14ª semana 20 157 20 160
16ª semana 20 157 20 160
18ª semana 20 160 20 160
20ª semana 20 160 20 160
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O paciente foi-nos apresentado com uma patologia grave, com uma evolução já de um mês 

e meio e muito agravada pela utilização de corticoterapia. Perante este cenário foi-lhe dado 

um prognóstico limitado, contudo, sem desistir da causa, por desejo nosso e por grande 

perseverança e vontade do proprietário iniciou-se o tratamento mais indicado para o animal 

e acompanhou-se o Yuri durante meses, por vezes duvidando, mas sem nunca desistir, 

acabando este por nos trazer grandes alegrias e gratificando todo o esforço dispendido na 

sua recuperação. 
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3: Reabilitação Física de Tendinite num Cavalo de Desporto

O Xadrez é um cavalo de dréssage, de 4 anos, sexo masculino, que tinha começado, há já

três semanas, com claudicação durante o trote quando passado à guia para a direita. Os 

proprietários já iniciaram um tratamento com anti-inflamatório, Danilon® 3 g BID, durante 

dois dias, passando depois para 1,5 g SID, durante cinco dias, voltando a claudicação com a 

suspensão do fármaco. Realizou-se um exame de claudicação em que todas as flexões 

foram negativas bem como o teste da pinça de cascos. Realizou-se termografia verificando-

se a existência de uma zona hipertérmica no terço proximal e medial do tendão flexor 

superficial do membro anterior direito, não existente no MAE, o membro não afectado.

Figura nº 70 - Termografia do MAD Figura nº71 - Termografia do MAE

evidenciando a região hipertérmica no terço sem presença de região hipertérmica

proximal e medial do tendão flexor superficial

(indicada por circunferência verde)

Foi realizada ecografia nos tendões flexores do membro afectado, com particular incidência 

na zona hipertérmica, e constatada uma rotura de cerca de 30% da área total do tendão 

flexor superficial na zona interna do mesmo, não parecendo a zona periférica afectada. Não 

foram encontradas aderências significativas entre os tendões flexores superficial e profundo, 

nem na ecografia, nem à palpação.

Figura nº 72 - Lesão no tendão flexor superficial do MAD com rotura de fibras indicadas pela 

circunferência a cinzento
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Mediante um diagnóstico de tendinite evidente e tratando-se de um cavalo de desporto, com 

vontade dos proprietários de recuperação total do animal e retorno às competições, foi-lhe 

instituído um protocolo de terapia física de reabilitação adaptado à situação e necessidades 

do animal. Foram então iniciadas sessões diárias de terapia Laser, durante os primeiros 

quinze dias com uma dose de 10J/cm2 e ultrasons, também diariamente, com intensidade de 

3 Hz e factor de transmissão de 25%, com sonda apropriada para tendões. Estas sessões 

de ultrasom passaram a ser realizadas em dias alternados e com diminuição do factor de 

transmissão para 12,5%, pois a área em tratamento apresentava-se sensível ao toque e 

com algum grau de edema. Paramos as sessões de US aos 15 dias (como planeado 

inicialmente) sendo as mesmas retomadas após 10 dias de intervalo, por mais 10 dias 

consecutivos e voltando ao factor de transmissão de 25%. O plano terapêutico abrangia 

ainda nos primeiros 15 dias de tratamento a realização de métodos de Iontoforese, 

utilizando o anti-inflamatório Flunixina Meglumina, em dias alternados. Após cada sessão, 

era realizada uma massagem transcutânea profunda, com pomada à base de vaselina, 

trebentina e salicilatos, colocando o membro em flexão e tendo sempre o cuidado de 

individualizar bem o tendão flexor superficial do tendão flexor profundo. 

Figura nº 73 – Terapia Laser Figura nº 74 – Terapia com Ultrasons

Foi ainda realizada ferração ortopedica com ferradura atrasada, fechada e com talonete, 

subindo um pouco os talões ao casco e dando mais suporte ao ligamento flexor superficial. 

Para facilitar a saída do casco durante o andamento, a ferradura possuía ainda rolling e dois 

arpões na face cranial, permitindo estes também, uma melhor distribuição do peso sobre o 

casco. Foram realizados passeios diários curtos, em terreno duro, com inclinação mínima e 

sempre em linha recta. A inclinação e a duração dos passeios foram sendo gradualmente 

aumentadas ao longo de um mês e meio. 
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Figura nº 75 – Ferradura atrasada    Figura nº 76 - Ferradura   Figura nº 77 - Ferradura

e dois arpões na face cranial    fechada   com rolling

Após três semanas de tratamento foi realizada ultrasonografia de controlo verificando-se 

melhorias expressivas pois já não era visível a ruptura de fibras evidente na ultrasonografia 

inicial. Assim sendo o tratamento foi terminado e 60 dias após, antes do animal retomar a 

actividade física normal, foi realizada nova termografia constatando-se que o MAD já não 

possuía a região hipertérmica registada inicialmente. 

Figura nº 78 - Ultrasonografia realizada três        Figura nº 79 - MAD sem região hipertérmica

semanas após o inicio do tratamento                   60 dias após o inicio do tratamento

Discussão

As lesões no tendão flexor superficial são frequentes e diversos estudos têm sido feitos de 

forma a compreender o motivo para tal e qual o melhor tratamento aplicável para que seja

possível um retorno à actividade. Este tendão é uma estrutura elástica que trabalha perto 

dos seus limites funcionais quando o cavalo realiza exercícios de esforço e pensa-se que o 

mesmo sofre maturação precoce relativamente a outras estruturas, tendo maiores 

dificuldades de adaptação ao stress aplicado na região durante o exercício e levando-o a 

algum grau de degeneração (Dowling, Dart, Hodgson & Smith, 2000). A tendinite 

normalmente resulta de um esforço excessivo do tendão por exercício, carga ou 



Medicina Física de Reabilitação em Animais de Companhia e sua Aplicação a Três Casos Clínicos

103

alongamento severo do mesmo. Assim esta lesão surge mais frequentemente em cavalos 

de corrida ou sujeitos a outros exercícios que exijam do animal um grande stress físico. 

Predisponentes são ainda animais em fadiga muscular no pós exercício e sujeitos a treinos 

erradamente planeados e/ou realizados. Numa lesão aguda nos tendões surge edema e 

hemorragia, com libertação enzimática no local o que provocará ainda maiores danos com 

separação e lesão das fibras ainda restantes. A recuperação resulta da formação de tecido 

de granulação e posterior reorganização do tecido fibroso com formação de uma cicatriz rica 

em colagénio, com regiões cartilagíneas e de calcificação (Stashak, 1995).

Para se obter o diagnóstico de tendinite do tendão flexor superficial do MAD foi muito 

importante o recurso à termografia, um método não invasivo (Ringer, Lischer & Ueltschi, 

2005; Turner, 2001), muito utilizado na clínica de equinos, especialmente quando se trata de 

problemas de claudicação, permitindo a obtenção de um diagnóstico mais fiável e 

antecipado (Turner, 2001). A técnica permite a detecção de radiação infravermelha 

correlacionada com a circulação sanguínea e o metabolismo local (Ringer et al., 2005;

Turner, 2001) e por conseguinte detecta alterações na mesma, ilustrando regiões de 

inflamação e dor durante exames de rotina, antes mesmo dos sinais clínicos aparecerem, 

sendo muito útil em situações como fracturas, tendinites e laminites. Pode ser também 

utilizada como meio de diagnóstico complementar a outros meios como o Raio X, a 

cintigrafia e a ultrasonografia (Turner, 2001) tal como foi realizado no caso do Xadrez.

No plano terapêutico, a utilização de terapia Laser foi escolhida quer pela sua capacidade 

de estimular a regeneração tecidual quer pelas suas propriedades analgésicas. A aplicação 

de Iontoforese com Flunixina Meglumina, actuando esta localmente e em profundidade, quer 

como agente analgésico, quer como anti inflamatório, nos tecidos afectados e sem 

repercussões sistémicas. O método de Ultrasom permitiu a indução de vasodilatação local, 

com consequente remoção de catabolitos. Preparando os tecidos para a massagem 

transcutânea profunda, aplicada com terebentina e salicilatos, com a finalidade de romper as 

poucas aderências existentes.

Para proteger a estrutura lesada, a quando do movimento do membro, foi realizada a 

ferração ortopédica acima referida. Também para isso, os exercícios terapêuticos foram 

escolhidos de modo a que o paciente aplicasse um trabalho suave e progressivo no tendão 

flexor lesado, realizando-os sempre em piso duro (pois o mole exige maior esforço do 

aparelho flexor), em linha recta, devido a lesão localizar-se medialmente sofrendo o paciente 

com o movimento em círculo e com a inclinação do terreno sendo gradualmente aumentada.

A Terapia Extracorporal por Meio de Ondas de Choque, foi já estudada no tratamento de 

tendinites em cavalos, observando-se após algumas sessões uma marcada 

neovascularização local, não se verificando contudo alterações ecográficas (Kersh, McClure, 

Van Sickle & Evans, 2006).
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A avaliação da recuperação física do paciente foi feita pela realização de uma nova 

termografia ao local, sem que qualquer área hipertérmica fosse visualizada, apresentando-

se o membro com níveis de temperatura semelhantes ao MAE e ainda por ultrasonografia 

referida como meio muito importante na avaliação da cicatrização dos tendões (Reef, 2001). 

O animal terminou as sessões de Fisioterapia não apresentando qualquer défice de 

locomoção, retomando sua actividade desportiva ao fim de 4,5 meses, e alcançando níveis 

de prestação e satisfação nos proprietários tão elevados como os que havia demonstrado e 

dado antes da lesão. De referir que a recuperação total deste tipo de lesões situa-se em 

média entre os 6 e 8 meses, dependendo da gravidade dos casos.

Neste caso, o retorno a uma boa prestação desportiva é por si só, um valioso indicador do 

nível de recuperação do paciente, donde podemos concluir que mais uma vez a Medicina 

Física de Reabilitação se demonstrou bastante efectiva e importante na recuperação do 

animal. O retorno percoce à vida desportiva e em condições óptimas, reflete-se também 

positivamente nos aspectos económicos que rodeiam o animal de desporto.
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V- CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

A realização do estágio curricular no Centro Veterinário de Albufeira possibilitou-me não só 

evoluir como futura Médica Veterinária, aprendendo a aplicar a teoria adquirida ao longo dos 

cinco anos de curso à prática clínica, mas também como pessoa moral e social, ganhando 

maior facilidade na relação com o público e com quem partilha o mesmo local de trabalho. 

Durante o estágio deparei-me com diversas situações que abrangeram um pouco de cada 

área da Medicina Veterinária, tornando estes meses um verdadeiro desafio e um importante 

meio de aprendizagem, criando ainda, pela casuística e meios disponíveis, uma forte ligação 

à Medicina Física de Reabilitação. A escolha do tema desta dissertação deriva assim da 

grande percentagem de casos de Ortopedia assistidos no Centro Veterinário de Albufeira e 

do forte elo que existe entre esta e a Fisioterapia, assim como, pela oportunidade de 

observação de casos de cavalos de desporto e galgos de corrida, pacientes muito 

frequentes nesta clínica, onde a Medicina Física de Reabilitação se apresenta como um 

elemento chave no seu sucesso desportivo e recuperação de lesões. Esta área sempre me 

despertou interesse e curiosidade, pela gratificação pessoal que se obtém, pela 

possibilidade de acompanhar o paciente durante a sua recuperação, criar maiores laços 

com o mesmo e poder dar-lhe a possibilidade de reaver a sua mobilidade e agilidade, 

capacidades tão importantes na vida dos nossos fiéis companheiros, e só agora, com a 

realização deste estágio e consequente escrita da dissertação na área, pude adquirir maior 

conhecimento a respeito e aplicar a mesma a situações reais e de sucesso comprovado. Em 

termos gerais e conclusivos, posso registar a importância da avaliação inicial do paciente,

com aplicação dos métodos indicados à sua problemática, obviamente bem conhecidos, 

tanto ao nível das suas capacidades e vantagens como das suas contra-indicações, nunca 

esquecendo a necessidade de adaptação dos mesmos ao longo da terapia e mediante a 

evolução do paciente. Importante também por isso, é encontrar os melhores parâmetros de 

avaliação e realizar o seu registo, valorizando sempre a opinião do proprietário, as suas 

ideias e vontades, criando com este uma relação de confiança e decerto duradoura, 

ganhando não só o paciente como também nós, como pessoas e clínicos. Nesta dissertação 

após revisão das terapias existentes e das suas correctas aplicações, foram descritos três 

casos clínicos diferentes, que demonstram a importância desta terapia e o seu grau de 

sucesso, com o intuito de valorizar, informar e incentivar ao uso da Fisioterapia não só em 

situações pontuais mas também como terapia sistematicamente aplicada em pós-

operatórios de ortopedia, em animais obesos, em problemas articulares crónicos e em 

animais sujeitos a esforços músculo-esqueléticos frequentes. Por tudo o que aprendi e 

observei, espero que, futuramente no nosso país, a Fisioterapia em Medicina Veterinária 

seja mais creditada e utilizada, tal como já o é noutros países, ganhando assim os nossos 

companheiros, uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo, a própria vida.
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Anexos

Anexo 1. Medical Outcomes Study Short Form  (Medical Outcomes Study, 2007)

Medical Outcomes Study: 36-Item Short Form Survey Instrument

RAND 36-Item Health Survey 1.0 Questionnaire Items

1. In general, would you say your health is:

Excellent 1

Very good 2

Good 3

Fair 4

Poor 5

2. Compared to one year ago, how would your rate your health in general 
now?

Much better now than one year ago 1

Somewhat better now than one year ago 2

About the same 3

Somewhat worse now than one year ago 4

Much worse now than one year ago 5

The following items are about activities you might do during a typical day. Does your health 
now limit you in these activities? If so, how much? 

(Circle One Number on Each Line) 
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Yes, Limited a 
Lot

Yes, Limited a 
Little

No, Not limited 
at All

3. Vigorous activities, such 
as running, lifting heavy 
objects, participating in 
strenuous sports

[1] [2] [3] 

4. Moderate activities, 
such as moving a table, 
pushing a vacuum cleaner,
bowling, or playing golf 

[1] [2] [3] 

5. Lifting or carrying 
groceries 

[1] [2] [3] 

6. Climbing several flights 
of stairs 

[1] [2] [3] 

7. Climbing one flight of 
stairs 

[1] [2] [3] 

8. Bending, kneeling, or 
stooping 

[1] [2] [3] 

9. Walking more than a 
mile 

[1] [2] [3] 

10. Walking several blocks [1] [2] [3] 

11. Walking one block [1] [2] [3] 

12. Bathing or dressing 
yourself 

[1] [2] [3] 

During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or
other regular daily activities as a result of your physical health? 

(Circle One Number on Each Line) 
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Yes No

13. Cut down the amount of time you spent on work or other 
activities 

1 2 

14. Accomplished less than you would like 1 2 

15. Were limited in the kind of work or other activities 1 2 

16. Had difficulty performing the work or other activities (for 
example, it took extra effort) 

1 2 

During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or 
other regular daily activities as a result of any emotional problems (such as feeling 
depressed or anxious)? 

(Circle One Number on Each Line) 

Yes No

17. Cut down the amount of time you spent on work or other activities 1 2 

18. Accomplished less than you would like 1 2 

19. Didn't do work or other activities as carefully as usual 1 2 

20. During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems 
interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups? 

(Circle One Number)

Not at all 1    Slightly 2   Moderately 3   Quite a bit 4   Extremely 5 

21. How much bodily pain have you had during the past 4 weeks? 

(Circle One Number)

None 1   Very mild 2   Mild 3   Moderate 4   Severe 5   Very severe 6 

22. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal work (including 
both work outside the home and housework)? 

(Circle One Number)

Not at all 1   A little bit 2   Moderately 3   Quite a bit 4   Extremely 5 
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These questions are about how you feel and how things have been with you during the past 
4 weeks. For each question, please give the one answer that comes closest to the way you 
have been feeling. 

How much of the time during the past 4 weeks . . . 

(Circle One Number on Each Line) 

All of 
the 

Time

Most of 
the Time

A Good Bit 
of the 
Time

Some of 
the Time

A Little 
of the 
Time

None 
of the 
Time 

23. Did you feel 
full of pep? 

1 2 3 4 5 6 

24. Have you 
been a very 
nervous person? 

1 2 3 4 5 6 

25. Have you felt 
so down in the 
dumps that 
nothing could 
cheer you up? 

1 2 3 4 5 6 

26. Have you felt 
calm and 
peaceful? 

1 2 3 4 5 6 

27. Did you have 
a lot of energy? 

1 2 3 4 5 6 

28. Have you felt 
downhearted and 
blue? 

1 2 3 4 5 6 

29. Did you feel 
worn out? 

1 2 3 4 5 6 

30. Have you 
been a happy 
person? 

1 2 3 4 5 6 

31. Did you feel 
tired? 

1 2 3 4 5 6 
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32. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical health or emotional 
problems interfered with your social activities (like visiting with friends, relatives, etc.)? 

(Circle One Number)

All of the time 1  Most of the time 2   Some of the time 3   A little of the time 4  None of the 
time 5 

How TRUE or FALSE is each of the following statements for you. 

(Circle One Number on Each Line) 

Definitely 
True 

Mostly 
True 

Don't 
Know 

Mostly 
False 

Definitely 
False 

33. I seem to get sick 
a little easier than 
other people 

1 2 3 4 5 

34. I am as healthy as 
anybody I know 

1 2 3 4 5 

35. I expect my health 
to get worse 

1 2 3 4 5 

36. My health is 
excellent 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Western Ontário and McMaster Universities Osteoarthritis Índex

Overview: 
The WOMAC (Westren Ontario and McMaster Universities) index is used to assess patients 
with osteoarthritis of the hip or knee using 24 parameters. It can be used to monitor the 
course of the disease or to determine the effectiveness of anti-rheumatic medications. 
Pain: 
(1) walking  (2) stair climbing  (3) nocturnal  (4) rest  (5) weight bearing 

Stiffness: 
(1) morning stiffness  (2) stiffness occurring later in the day 

Physical function: 
(1) descending stairs  (2) ascending stairs   (3) rising from sitting           (4) standing 
(5) bending to floor     (6) walking on flat      (7) getting in or out of car    (8) going shopping 
(9) putting on socks    (10) rising from bed   (11) taking off socks            (12) lying in bed 
(13) sitting                   (14) sitting                 (15) getting on or off toilet   (16) heavy domestic 
duties 
(17) light domestic duties 

While the index was being developed performance of social functions and the status of 
emotional function were also included. These were not included in the final instrument. 
Social function: 
(1) leisure activities    (2) community events    (3) church attendance    (4) with spouse 
(5) with family             (6) with friends              (7) with others 

Emotional function: 
(1) anxiety       (2) irritability      (3) frustration      (4) depression      (5) relaxation 
(6) insomnia    (7) boredom      (8) loneliness      (9) stress              (10) well-being 

Scoring and Interpretation 
Response Points  
none 0 
slight 1 
moderate 2 
severe 3 
extreme 4  

Alternatively a visual analogue scale (VAS) may be used ranging from 0 to 10. 
score = 
= SUM(points for relevant items) 
average score = 
= (total score) / (number of items) 
Interpretation: 
• minimum total score: 0 
• maximum total score: 96 
• minimum pain subscore: 0 
• maximum pain subscore: 20 
• minimum stiffness subscore: 0 
• maximum stiffness subscore: 8 
• minimum physical function subscore: 0 
• maximum physical function subscore: 68
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Anexo 3. Fichas de Fisioterapia desenvolvidas durante o estágio no Centro Veterinário de 
Albufeira

Centro Veterinário de Albufeira
Dados do Proprietário: Nome: ………………………………………… Contacto: ………………
Dados do Paciente:
Nome: …………………………. Espécie: …………………… Raça: …………… Sexo: …………
Data de Nascimento:………….Peso:……Condição Corporal: …… Observações: …………….
Patologia:…………………………………………………..……………………………………………
Data e Tipo de Cirurgia (se for o caso): ……………..………………………………………………
Problemas actuais: ………………………………………………………..…………………………..
Objectivos do tratamento: ………………………….………………………………………..……….

Protocolo Instituído
Data
Exercícios Repetições/Dur

ação
Activos

Assistidos

Passivos

Electroterapia Duração

TENS

NEMS

Produto Pólo Intensid
ade

DuraçãoIonizações  

Tipo Frequência DuraçãoElectromagnetoterapia

DuraçãoHidroterapia

Produto DuraçãoMassagem 

Dose Potência DuraçãoTerapia Laser

Frequência Intensidade DuraçãoUltrasonoterapia

DuraçãoTermoterapia

Protocolo em Casa
Exercícios Repetições
Activos
Assistidos
Passivos

DuraçãoTermoterapia

Massagem Produto Duração
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Novo Protocolo

Data
Exercícios Repetições

/Duração
Activos

Assistidos

Passivos

Electroterapia Duração

TENS

NEMS

Produto Pólo Intensidade DuraçãoIonizações  

Tipo Frequência DuraçãoElectromagnetoterapia

DuraçãoHidroterapia

Produto DuraçãoMassagem 

Dose Potência DuraçãoTerapia Laser

Frequência Intensidade DuraçãoUltrasonoterapia

DuraçãoTermoterapia

Protocolo em Casa
Exercícios Repetições
Activos
Assistidos
Passivos

DuraçãoTermoterapia

Produto DuraçãoMassagem
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Avaliação Inicial
 Membro afectado: _______________    Duração da claudicação: _____________
 Avaliação da Postura:

Em estação- ____________________     Subir escadas-  ____________________
Sentado- _______________________     Andar em círculo- ___________________

 Conformação Muscular:
Simetria: ______________________       Edema: ____________________________
Tonicidade: _____________________     Temperatura: _______________________

 Apoio do Membro Afectado:

□ Grau 1 – Sem claudicação. Apoio típico dos membros em estação

□ Grau 2 – Claudicação ligeira. Apoia sempre mas deposita maior peso no membro não 
afectado

□ Grau 3 – Claudicação moderada. Apoia maior parte das vezes mas com o mínimo de 
peso depositado no mesmo

□ Grau 4 – Claudicação severa. Apoia apenas os dígitos com raro ou mesmo nenhum 
peso depositado no mesmo

□ Grau 5 – Não apoia (1)

 Remoção do Apoio do Membro Contra lateral:

□ Grau 1 – Rapidamente aceita a remoção

□ Grau 2 – Oferece resistência mas apoia totalmente o peso no membro afectado 
durante > 30 seg.

□ Grau 3 – Oferece resistência moderada e não aguenta o peso no membro afectado 
durante > 30 seg.

□ Grau 4 – Oferece resistência e tenta sentar-se ou fugir em < de 10 seg.

□ Grau 5 – Não permite ou senta-se imediatamente (1)

 Avaliação da dor:
Automutilação __  Olha o membro __
Expressão facial distorcida__ Salivação anormal__
Comportamento anormal__ Vocalização__ (2)

□ Grau 0 – Sem sinais de dor durante a palpação da zona/articulação afectada

□ Grau 1 – Sinais de dor ligeira durante a palpação

□ Grau 2 – Sinais de dor moderada

□ Grau 3 – Sinais de dor severa

□ Grau 4 – O animal não permite a palpação (3)

 Goniometria
Membro Articulação

Extensão
Flexão

Músculo Membro Afectado Membro não 
afectado

Perímetro 
muscular

 Peso: _____________ CondiçãoCorporal: __________________
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Follow-up

1 semana após inicio do tratamento
Avaliação da Postura:
Em estação _______________________     
Subir escadas _____________________
Sentado _________________________
Andar em círculo ___________________
Conformação Muscular:
Simetria: _________________________ 
Edema: __________________________
Tonicidade: _______________________
Temperatura: _____________________
Apoio do Membro Afectado: 1;2;3;4;5
Remoção do M. Contra lateral: 1;2;3;4;5;
Avaliação da dor: 0;1;2;3;4;5 
Automutilação   __  Olha para o membro __
Expressão facial __  Salivação anormal __
Comportamento anormal __ Vocalização__
Goniometria
Extensão: _________ Flexão: _________
Perímetro Muscular 
M. afect. _________ M. ñ afect. _________
Peso: _______  Condição Corporal: ____

2 semanas após inicio do tratamento
Avaliação da Postura:
Em estação ______________________     
Subir escadas ____________________
Sentado ________________________
Andar em círculo _________________
Conformação Muscular:
Simetria: ________________________
Edema: _________________________
Tonicidade: ______________________
Temperatura: _____________________
Apoio do Membro Afectado: 1;2;3;4;5
Remoção do M. Contra lateral: 1;2;3;4;5
Avaliação da dor: 0;1;2;3;4;5
Automutilação __  Olha para o membro __
Expressão facial __  Salivação anormal__
Comportamento anormal __ Vocalização__
Goniometria 
Extensão: __________ Flexão: _______
Perímetro Muscular 
M. afect. _______ M. ñ afect. __________
Peso: ______  Condição Corporal: ____

3 semanas após inicio do tratamento
Avaliação da Postura:
Em estação- ________________________      
Subir escadas- ______________________
Sentado- __________________________
Andar em círculo- ____________________
Conformação Muscular:
Simetria: __________________________
Edema: ____________________________
Tonicidade: _________________________
Temperatura: _______________________
Apoio do Membro Afectado: 1;2;3;4;5
Remoção do M. Contralateral: 1;2;3;4;5
Avaliação da dor: 0;1;2;3;4;5
Automutilação   __  Olha para o membro __
Expressão facial __  Salivação anormal__
Comportamento anormal __ Vocalização__
Goniometria
Extensão: __________ Flexão: _________
Perímetro Muscular 
M. afect. _________ M. ñ afect. _________
Peso: ________ Condição Corporal: ____

4 semanas após inicio do tratamento
Avaliação da Postura:
Em estação- _______________________     
Subir escadas- _____________________
Sentado- __________________________
Andar em círculo- ___________________
Conformação Muscular:
Simetria: __________________________
Edema: ___________________________
Tonicidade: ________________________
Temperatura: _______________________
Apoio do Membro Afectado: 1;2;3;4;5
Remoção do M. Contralateral: 1;2;3;4;5
Avaliação da dor: 0;1;2;3;4;5
Automutilação __  Olha para o membro __
Expressão facial __  Salivação anormal__
Comportamento anormal__ Vocalização__
Goniometria
Extensão: ___________ Flexão: _______
Perímetro Muscular 
M. afect. _________ M. ñ afect. ________
Peso: _______ Condição Corporal:____
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Inquérito aos proprietários

Avaliação Inicial
1-Qual o nível de dor que considera que o seu cão sente? ______________________
2-Como sobe as escadas? __________________________________________________
3-Como entra e sai do carro? ________________________________________________
4-Qual a postura dele em casa? ______________________________________________

SEMANA I 
1-Qual o nível de dor que considera que o seu cão sente? ______________________
2-Grau de Satisfação

0- Muito insatisfeito
1- Insatisfeito
2- Indiferente

3- Satisfeito
4- Muito satisfeito
5- Não poderia ser melhor

3-Quais as melhorias mais evidentes? _________________________________________
4-Como sobe as escadas? ___________________________________________________
5-Como entra e sai do carro? ________________________________________________
6-Qual a postura dele em casa? ______________________________________________
7-O que considera mais difícil no tratamento, o que o desagrada? _________________

SEMANA II 
1-Qual o nível de dor que considera que o seu cão sente?  ______________________
2-Grau de Satisfação

0- Muito insatisfeito
1- Insatisfeito
2- Indiferente

3- Satisfeito
4- Muito satisfeito
5- Não poderia ser melhor

3-Quais as melhorias mais evidentes? _________________________________________
4-Como sobe as escadas? ___________________________________________________
5-Como entra e sai do carro? ________________________________________________
6-Qual a postura dele em casa? ______________________________________________
7-O que considera mais difícil no tratamento, o que o desagrada? _________________

SEMANA III 
1-Qual o nível de dor que considera que o seu cão sente? ______________________
2-Grau de Satisfação

0- Muito insatisfeito
1- Insatisfeito
2- Indiferente

3- Satisfeito
4- Muito satisfeito
5- Não poderia ser melhor

3-Quais as melhorias mais evidentes? _________________________________________
4-Como sobe as escadas? ___________________________________________________
5-Como entra e sai do carro? ________________________________________________
6-Qual a postura dele em casa? ______________________________________________
7-O que considera mais difícil no tratamento, o que o desagrada? _________________

Avaliação da Dor por Escala Visual (2)

Severidade da Dor Escala em mm
Ausência de dor 0 – 25
Dor Ligeira 26 – 50
Dor Moderada 51 – 75
Dor Severa 76 - 100

Escalas e métodos de avaliação adaptados de:
1-Monk, M. L., Preston, C. A. & McGowan, C. M. (2006). Effects of early intensive postoperative 
physiotherapy on limb function after tibial plateau levelling osteotomy in dogs with deficiency of the 
cranial cruciate ligament. American Journal of Veterinary Research, 67, nº3, 529- 536
2- Bockstahler, B., Levine D. & Millis, D. (2004) Essential Facts of Physiotherapy in Dogs and Cats: 
Rehabilitation and Pain Management. Germany: Be VetVerlag. 
3- Levine, D. & Millis, D.(2006) Assessing Treatment Outcomes. Certified Canine Rehabilitation 
Practitioner Part III
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