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Fisioterapia na Ortopedia
A exemplo do que acontece na medicina humana, a fisioterapia veterinária estabeleceu-se de
forma definitiva a fim de auxiliar na prevenção, tratamento e recuperação de diversas patologias neurológicas e
ortopédicas que acometem os animais. Uma das indicações da fisioterapia na ortopedia é no tratamento e
prevenção de patologias e no pós- cirúrgico de cirurgias ortopédicas.
Vantagens da Fisioterapia Veterinária na Ortopedia:
- Recuperação cirúrgica mais rápida, com menos dor e
com maior funcionalidade dos tecidos tratados
- Prevenção de atrofias, contraturas e encurtamentos
de músculos/ligamentos/tendões
-O animal é estimulado e não “esquece” de usar o
membro acometido
- Satisfação do proprietário, porque o animal vai
recuperar-se em um tempo menor e com mais qualidade
de vida

A Fisioterapia pode ser realizada no pré e
pós - cirúrgico das seguintes afecções
ortopédicas:
- Displasia coxo-femoral e do cotovelo
- Luxações de patela, cotovelo, coxofemoral
-Ruptura do ligamento cruzado
-Cirurgias de coluna: estabilizadoras,
descompressoras, etc.
-Fraturas em geral
- Amputações

A Fisioterapia deve ser iniciada logo após a cirurgia. Quanto mais precoce iniciar o tratamento, melhores e

mais rápidos serão os resultados. Não existem contra-indicações quanto ao tipo de cirurgia que o animal
sofreu e nem quanto a iniciar a fisioterapia logo nos primeiros dias pós cirúrgicos. Não é necessário que
sejam retirados os pontos cirúrgicos para que possa iniciar-se o tratamento fisioterapêutico. Ele pode ser
iniciado inclusive, no mesmo dia da cirurgia. O terapeuta físico saberá quais técnicas serão mais adequadas
dependendo da patologia, do tempo, idade do animal e outras variáveis que interferem na escolha das técnicas
as quais serão utilizadas.

A Reabivet dispõe das seguintes técnicas complementares no tratamento de patologias neurológicas e
ortopédicas, entre outras:

- Piscina aquecida
- Esteira aquática
- Esteira seca
-Termoterapia
-Cinesioterapia

- Ultra-som

terapêutico
- Laser
terapêutico
- Fototerapia

- Acupuntura e
moxabustão
- Fitoterapia
- Florais
- Massagem
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